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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ψ.Ν.Α «∆ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠ∆∆ 

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343, ΧΑΪ∆ΑΡΙ                                                   24  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2012 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                          

ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ:  ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΗΛ. 213 2046170 - 213 2046171                                       

 

                                                     

                                          ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ 12328/701705 

              ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ∆ΙΕΘΝΟΥΣ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την προµήθεια  ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ CPV  (18424300-0)   µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή από οικονοµικής άποψης προσφορά. 
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 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

                  

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός διεθνής  ∆ιαγωνισµός  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Ηµεροµηνία:  12 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2012 
 
Ηµέρα:     ΤΕΤΑΡΤΗ 
 
Ώρα: …………10:00…π.µ.. 

 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
    Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343 ΧΑΪ∆ΑΡΙ

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 

 
      ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ)  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV                      18424300-0 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ GMDN                             11885 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  

256.400,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

 
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

                               τεµάχιο 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

                        5.700.000  ΤΕΜΑΧΙΑ 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                         
                                  Ετήσια 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 
Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες των Νοσοκοµείων 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες των Νοσοκοµείων 

 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες των Νοσοκοµείων 

 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων
νόµιµες κρατήσεις 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν.
2198/94) 

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
                  26  Οκτωβρίου   2012 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ

 
                   25 Οκτωβρίου  2012 
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                                             Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

 

1.1 Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της µε 

αριθµό 2004/18/ΕΚ  Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004)  περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. 

1.2 Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισµού 

Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆). 

1.3 Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων 

εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες 

διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 

66/τ.Α’/11-05-2010) και ισχύει. 

1.4 Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),  περί Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε τον 

N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει. 

1.5 Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και 

εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.  

1.6 Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προµηθειών 

Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

1.7 Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 

του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-

2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005. 

1.8 Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

1.9 Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί ∆ικαστικής 

Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, 

κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665.  

1.10 Τις διατάξεις του Το Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των Ελληνικών 

Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών 

του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 σχετικά µε την ονοµαστικοποίηση των 

µετοχών των ανωνύµων εταιρειών.   

1.11 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προµηθειών ∆ηµοσίου 

Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων. 

1.12   Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010)  
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1.13 Την Κοινή Υπουργική απόφαση 6588/21-07-2011 (ΦΕΚ1650 Β/25-07-2011) για την 

έγκριση του Π.Π.Υ.Υ  2011.  

1.14 Την απόφαση του Υφυπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄/2045/14-09-2011) για την 

έγκριση του Φορέα διενέργειας Π.Π.Υ.Υ.  2011 . 

1.15 Την µε αριθµό 2123/15-12-2011  Απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ΨΝΑ 

∆ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ περί έγκρισης διενέργειας δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού 

για γάντια µιας χρήσης.   

                                                                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

1. Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για 
την προµήθεια Γαντιών Latex µ/χ   µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της 
προκηρυχθείσας ποσότητας.  

2. O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία σαράντα οκτώ  (48) ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης  της προκήρυξης  στον ηµερήσιο  τύπο.  

3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΤΟΠΟΣ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ψ.Ν.Α.”∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  
  11  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012 
 
  ΩΡΑ: …13:00 

Ψ.Ν.Α. 
“∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ” 

 
 12  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  
 
ΩΡΑ: …10:00  π.µ. 

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343, ΧΑΪ∆ΑΡΙ 
Τ.Κ.  12461 

ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343 
ΧΑΪ∆ΑΡΙ  Τ.Κ. 12461  

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 

4. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη 
συνέχεια της παρούσας. 

5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής 

6. ΜΕΡΟΣ Α' : «ΓΕΝΙΚΟΙ -ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» 
7. ΜΕΡΟΣ Β' : «ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» 
8. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»  Ι – ΙΙ - ΙΙΙ 

9. Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια Γαντιών Latex  µ/χ για την κάλυψη των αναγκών του 
Νοσοκοµείου σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Β΄). 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή 
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται στο Μέρος Β της 
διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προµήθειας. 
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ΑΡΘΡΟ  2. 
ΟΡΙΣΜΟΙ  

• Αναθέτουσα Αρχή 
Το  Ψ.Ν.Α. «∆ροµοκαϊτειο» που εδρεύει στην οδό ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343 ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΤΚ. 12461 και το 
οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό. 

• ......... Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Γραφείο Προµηθειών 

• Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 
κ Κων/νος Κωστόπουλος……που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο 
επικοινωνίας 213 2046171 - 170 .. ……..Fax: 213 2046400,  όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00). 

• .......... ∆ιακήρυξη 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: 
Ποσότητες και Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήµατα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγµα πινάκων οικονοµικής προσφοράς,  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υποδείγµατα 1 και 2  – Σχέδια Εγγυητικών Επιστολών, και  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Σχέδιο σύµβασης  

• Προµήθεια 

Η προµήθεια Γαντιών  Latex µ/χ, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης. 

• Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού 
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης. 

• Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και 
υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 
Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης 
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. 

• Προµηθευτής 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον 
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

• Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 
Προµηθευτή. 

• Σύµβαση 
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προµηθευτή, η οποία καταρτίζεται µετά 
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική, επίσηµη γλώσσα της σύµβασης 
είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η 
σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των 
διαγωνιζοµένων / Προµηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην 
ελληνική γλώσσα. 
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• Συµβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προµηθευτή του έργου και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη 
σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική 
Προσφορά του Προµηθευτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του Προµηθευτή. 

• Προϋπολογισµός 
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 
προκηρυσσόµενης προµήθειας. 

• Συµβατικό Τίµηµα 

Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.  

• Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή υπηρεσίας (µε 
τη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης 
της Σύµβασης από τον Προµηθευτή και την παραλαβή των Παραδοτέων υλικών. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» προκηρύσσει Ανοικτό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό, προϋπολογισµού 
δαπάνης διακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (256.400,00€), 
συµπεριλαµβανοµένου του  Φ.Π.Α,  για την προµήθεια  Γαντιών Latex µ/χ µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ . 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Οι δαπάνες της Προµήθειας  θα βαρύνουν το  Ψ.Ν.Α. “∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ”  και τα Νοσοκοµεία 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ, 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΤΖΑΝΕΙΟ”.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Αναθέτουσα Αρχή είναι το: Ψ.Ν.Α. «∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» 
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343 ΧΑΪ∆ΑΡΙ 12461 
Τηλέφωνο: 213 2046171  --213 2046170 ……………………………… 
 Φαξ : 213 2046400…………………………….. 
E-mail …promdromok@0323.syzefxis.gov.gr 
Πληροφορίες :Κων/νος  Κωστόπουλος 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της 
Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 
178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση :  24 – 10 - 2012 

1. Στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης δηµοσιεύτηκε 
στις     26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2012 

2. Στον ελληνικό τύπο στις  24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012  όπου και δηµοσιεύθηκε στις  25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2012 

3. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση (www.dromokaiteio.gr) στις 25/10/2012. 
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4.      Ανάρτηση στους Πίνακες ανακοινώσεων (Τοπικά Επιµελητήρια και λοιποί φορείς) 

    ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ     
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από το Γραφείο 
Προµηθειών οδός ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343 ΧΑΪ∆ΑΡΙ  καθηµερινά, 10:00-13:00.Σε περίπτωση που οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα 
µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το 
αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης 
διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής 
(www.dromokaiteio.gr).       Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό µέσο 
για την ενηµέρωσή του και κατ' επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, µε δική του ευθύνη, 
µπορεί να ενηµερώνει µε τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυµία, ∆ιεύθυνση, αριθµ. Τηλεφώνου, αριθµ. Μηχ. 
Τηλεοµοιοτυπίας, e-mail ) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενηµέρωσή του σε 
περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτηµάτων.  Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 
ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ 
(8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α 
του Π∆ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω 
προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του 
άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆.118/2007.Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα ∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 11/12/2012, ηµέρα Τρίτη, και ώρα 13:00 στην έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343 
ΧΑΪ∆ΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,    ΤΚ 124 61   στις     12/12/2012, ηµέρα Τετάρτη,  και ώρα  10:00     
π.µ.                 
    A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ      
 ΑΡΘΡΟ 12. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες 
αυτών ή συνεταιρισµοί, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα  

Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό.  

ΑΡΘΡΟ 13. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο 
των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και στο 
Π.∆. 60/2007 και ειδικότερα: 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
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1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης µε ΦΠΑ.  
Σε περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των
προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόµενη
αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση
περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. (Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε
περίπτωση που επιτρέπεται υποβολή προσφοράς για κάποια είδη ή µέρος της ζητούµενης
ποσότητας) . 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε
θεώρηση γνήσιου υπογραφής. 

3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75),
πρέπει: 

4.1
. 

• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. 
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες 
• δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση: 

 1. για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης
Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/E0K του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L
166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α'305). 
• για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,

δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

  3. για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. Α'  
2. της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή 
3. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις

διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 
1. Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007

καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία
θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού, 

2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 
1. ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 
2. φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
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• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραµµένοι
στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού. 

• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν
τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

• Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το
στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας
διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007. 

4.2
. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.∆.
118/2007, κατά το στάδιο της συµµετοχής, σχετικά µε την φερεγγυότητα, την επαγγελµατική
δραστηριότητα, τη χρηµατοπιστωτική και οικονοµική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του
υποψηφίου προµηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι: 

1. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: 

• Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό

παράπτωµα 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή

υπηρεσιών του δηµοσίου 
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους διαγωνισµούς

προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 
2. Αντίγραφα ή αποσπάσµατα ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το διάστηµα

λειτουργίας της αν αυτό είναι µικρότερο των 3 ετών, 
3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, 
4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων

ετών, µε µνεία για κάθε παράδοση: 
• του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα 
• της ηµεροµηνίας παράδοσης 
• του ποσού παράδοσης 

5. Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση 
της ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO  ………….ή ισοδύναµο.  

4.3
. 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει µε
θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου
είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007. 

4.4
. 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει
µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: 
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισµένα µόνο από τα ζητούµενα είδη. 
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - µαταίωση του διαγωνισµού. 
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 14.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρο 6, παρ 2 του Π∆ 118/07 
 
Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή 
σύµφωνα µε τον ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ 6 του Π∆ 118/07: 
      α)  Έλληνες πολίτες 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 
του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς 
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφής 
τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

β) Οι αλλοδαποί: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ 2 του παρόντος άρθρου. 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ. (2) του εδαφ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες 
επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν 
να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ) Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, 

πριν από τη κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) 

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, 
στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας 
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διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα 
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της  παρούσας διακήρυξης. 

4. Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης (2) του εδ γ. της παρούσας διακήρυξης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από 
το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

5. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) 
το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 

δ)  Οι Συνεταιρισµοί: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α. της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α. της παρούσας διακήρυξης, εφόσον 
πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. β, 
εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του 
εδ. γ της παρούσας διακήρυξης. 

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε) Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
Ένωση. 

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε  αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που 
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές 
καταστάσεις.   

Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό: 
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία της 

προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών, 
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί µε 

απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή 
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας των είκοσι (20) 
ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα 
πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 

Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
• «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
• Το αντικείµενο του διαγωνισµού 
• Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου 
• Τα στοιχεία του αποστολέα 

Η Υπηρεσία ∆ιενέργειας δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη του 
φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλεται µε τον ως άνω τρόπο. Ο φάκελος που είτε 
υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, 
θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει αποσφραγισθεί. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή 
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που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που 
στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε 
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
καταγωγής ή προέλευσης. 

Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. 

A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, (Τµ. Πρωτοκόλλου) µέχρι και την 
προηγούµενη ηµέρα από την ηµέρα του ανοίγµατος των φακέλων των προσφορών, δηλαδή στις 11 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2012  ηµέρα Τρίτη  και ώρα …µέχρι      13:00. 

β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την 
αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 
Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε 
τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη 
γραµµατεία». 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των 
προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που 
είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. 

ΑΡΘΡΟ 17. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι µέρες (120) (άρθρο 13, 
παρ. 1, Π∆ 118/07) ηµερολογιακές ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται 
να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, Π∆ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη 
λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. 
Ανακοίνωση επιλογής Προµηθευτή µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

Οι Υποψήφιοι Προµηθευτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, 
µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος 
υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση 
• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική 

ενέργεια.  
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν 
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Προσφορές για την υλοποίηση µέρους του διακηρυσσοµένου µε την παρούσα προµήθειας, γίνονται 
δεκτές.(µόνο όταν υπάρχουν ξεχωριστοί προϋπολογισµοί ανά είδος) 

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
i. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο 
αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει 
να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
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Προµηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι 
επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

ii. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
3. Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το τµήµα της 

προµήθειας για την οποία υποβάλλεται προσφορά. 
4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

iii. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής: 

1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και η εγγύηση 
συµµετοχής τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόµενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική 
µορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά 
φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισµικού κλπ.) τα οποία µπορεί να υποβληθούν 
µόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκµηριωµένη αδυναµία υποβολής τους σε ηλεκτρονική µορφή. 

3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι πίνακες της οικονοµικής προσφοράς 
µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), το οποίο θα περιλαµβάνεται 
στον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν 
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 
µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές 
ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

iv. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του 
Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική 
γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη 
µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν 
και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί 
να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

v. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά 
περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην 
προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 

vi. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των 
προσφεροµένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της 
∆ιακήρυξης. 

vii. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 
σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να 
είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων 
επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός 
παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει 
γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 

viii. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
ix. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές 
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις 
που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται 
στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

x. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε 
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. 
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ΑΡΘΡΟ 21. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ 

2.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης, την 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 
13 της παρούσης. 

2.2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιλαµβάνει: 

1. τις απαραίτητες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά για τα προσφερόµενα είδη , µε την 
ίδια σειρά και αρίθµηση: 

2. Τα Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά τους 

Α) Προσφερόµενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Η ενότητα Προσφερόµενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαµβάνει περιγραφή των 
προσφεροµένων ειδών, τις τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόµενες από τον 
υποψήφιο υπηρεσίες. Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαµβάνει υλικό τεκµηρίωσης για τα 
προσφερόµενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη 
των απαιτήσεων της διακήρυξης. Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι δηλώσεις 
που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07: 

(α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

(β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, 
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία 
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης 
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

ΑΡΘΡΟ 22. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
1.  Α). Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη θα εκφράζονται σε απόλυτη τιµή σε 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ.  Β).Ποσοστό   επί  τοις  % για το ΦΠΑ και απόλυτη     τιµή     ΦΠΑ. 
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα 
δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα 
διορθώνεται από την υπηρεσία. 

3. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
4. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.  
5. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

απορρίπτονται.  
 

ΑΡΘΡΟ 23. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω 
αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το πέρας 
του διαγωνισµού και δεν αποσφραγίζονται. 
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & 
Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία 
ή ασυµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από 
αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου. 

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
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(α) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των προσφορών µετά το πέρας αξιολόγησης - 
βαθµολόγησης των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα 
Αρχή.. 
(β) Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης - βαθµολόγησης των τεχνικών 
προσφορών, δεν συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού.  

(γ) Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης 
των προσφορών από την αρµόδια Αναθέτουσα αρχή, σε ηµέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.  

(δ) Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης των 
προσφορών συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή, µε το οποίο αξιολογεί 
τις οικονοµικές προσφορές των συµµετεχόντων και υπολογίζει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος . 

                                                             2.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης του διαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από το 
άρθρο 19 του Π∆118/2007 διαδικασία. 

Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, 
ως εκπρόθεσµες. 

Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν 
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος 

της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ∆ικαιολογητικών 
και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

• Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και 
αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή φυλάσσονται.  

• τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την 
Επιτροπή και φυλάσσεται. 

• Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης καταγράφει τους προσφέροντες  σε Πρακτικό, το 
οποίο υπογράφει. 

Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των 
συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Προµηθευτής επιθυµούν, µπορούν να 
πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από 
την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο 
της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η πλέον ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για το σύνολο της προµήθειας ή και για επιµέρους 
κατηγορίες ή οµάδες ειδών (αν υπάρχουν στα ζητούµενα είδη της διακήρυξης), όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο Μέρος Β. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 51 του Π.∆. 60/2007, σε συνδυασµό και µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.∆. 
118/2007. 
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1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης ελέγχει την 
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία (Γραφείο 
προµηθειών) η οποία αποφαίνεται σχετικά. 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές 
δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

Αξιολογούνται µόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους 
λοιπούς όρους της ∆ιακήρυξης. Η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά  προµηθευτή που είναι και 
υποψήφιος αποτελεί στοιχείο που συνεκτιµάται. 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία 
∆ιενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους 
υποψήφιους Προµηθευτές η απόφασή της. 

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της 
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ηµεροµηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές θα 
γνωστοποιηθεί, µε απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, που θα σταλεί µε φαξ ή 
τηλεγράφηµα ή 
τηλεοµοιοτυπία στους Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. 

Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το 
προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να 
έχουν αποσφραγισθεί. 

Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο Χώρο ∆ιενέργειας, την 
ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισµό, ενώπιον των τυχόν παρισταµένων εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των 
οποίων οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του 
∆ιαγωνισµού θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει 
τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης. 

 Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων 
του ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας η οποία 
αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Προµηθευτής η απόφαση 
της για την κατάταξη των προσφορών. 

 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι ηµερών [είκοσι (20) κατά µέγιστο σύµφωνα µε τον άρθρο 6 
παρ. 2(α) του Π∆ 118] από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση 
παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος 
υποβάλλεται επίσης σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης 
διακήρυξης. 
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Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόµενη έγγραφη 
ειδοποίηση, µονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο. 

Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των εγγράφων που 
υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε 
µέριµνα της γνωστοποιείται στους Προµηθευτές που κατακυρώθηκε  η προµήθεια,  η απόφαση της 
για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 

Όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007), ή 
(εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.∆/τος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον 
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η 
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 
παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς 
τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα 
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 2 του άρθρου 6 και, 
εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ως άνω Π.∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, 
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα καθοριζόµενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια 
των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.∆. 118/2007. 

∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκοµείο) δεν απορρίπτει προσφορά προµηθευτή που 
πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή 
τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο 
αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα 
ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη 
διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην 
προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, 
ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, 
ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η 
διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος  ή έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά 
ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.∆. 60/2007). 

ΑΡΘΡΟ 25. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από  τις  κάτωθι περιπτώσεις : 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της παραγράφου Άρθρου 14 του Μέρους Α της 
παρούσας. 

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των παραγράφων Άρθρου 13. 
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων 

προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό (παράγραφος Άρθρου 14 του Μέρους Α της 
παρούσας). 

4. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 
5. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 
6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 
7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης 
8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 
9. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 
 ΑΡΘΡΟ 26. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας 
επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 
από την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Προµηθευτή, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

ΑΡΘΡΟ 27. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

To Νοσοκοµείο, µετά από σχετική αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού & 
Αξιολόγησης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των 
υπό προµήθεια ειδών, που σε καµία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό µικρότερο του 50% του 
συνολικά προβλεπόµενου στη ∆ιακήρυξη. 

Επίσης, διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόµενων ειδών και 
υπηρεσιών, από το αρχικά προβλεπόµενο στη ∆ιακήρυξη, σε καµία όµως περίπτωση σε ποσοστό 
µεγαλύτερο των οριζοµένων µε το άρθρου 21 του Π∆ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 28. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: 

α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού β. να αποφασίσει τη 
µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των 
προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί 
δηµοσίων συµβάσεων. 

A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την 
αναθέτουσα αρχή.  Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση. 

Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.∆. 118/2007. Τυχόν 
υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία 
δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
προµήθεια των υλικών καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, 
καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά 
ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο Προµηθευτής θα 
συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της 
Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Προµηθευτής 
υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την 
ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, 
της ισχύος της εγγυητικής συµµετοχής. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών 
από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει για την 
υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα από το Π∆ 118/2007 παραστατικά και 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Στην περίπτωση που ο Προµηθευτής 
δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες 
διατάξεις κυρώσεις. 

Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη 
∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Προµηθευτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. 
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Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των 
εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Προµηθευτή, το κόστος αυτό θα 
βαρύνει τον Προµηθευτή.  

Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα πλαίσια της 
πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα, αποδεδειγµένα ισχυρότερα και 
καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Προµηθευτής υποχρεούται, και η 
Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση. 

ΑΡΘΡΟ 30. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς 
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, 
τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των 
άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007. 

Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής: 
(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 

δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 
όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) 
εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια 
του διαγωνισµού. 

(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή 
οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη 
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου 
του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος 
έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται µετά από 
γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

(γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε 
γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η 
ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 
(Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες 
από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε 
γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον Προµηθευτή κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν 
γίνονται δεκτές. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου 
µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της υπό ανάθεση 
υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των 
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πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό 
αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (''παράβολα από κάθε αιτία''). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος 
των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του 
Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/ 2005). 

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του 
Φορέα ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής 
απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε 
φροντίδα τους. 
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των 
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία 
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν 
λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα στο 
άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 31. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το 
νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του Παραρτήµατος ΙΙ της 
παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆.(118/07). 

1.1.1.1.1.1.1.1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 
συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Όταν ο διαγωνισµός αφορά υλικά και επιτρέπεται από την διακήρυξη η προσφορά µερικών από αυτά, 
γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόµενο 
ποσοστό της αξίας όλων των προσφεροµένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που 
αναλογεί στην προϋπολογιζόµενη αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από την 
διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Προµηθευτή µετά την κατάθεση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ 
στους λοιπούς Προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία Ανακοίνωσης 
της Κατακύρωσης προς τον Προµηθευτή. 

1.2.1.2.1.2.1.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) 
παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η 
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εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους της ποσότητας 
που παραλήφθηκε οριστικά. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι 
επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να 
υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε 
η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο 
συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού και γίνεται 
καταλογισµός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονοµικής διαφοράς που 
τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ - ΦΟΡΟΙ - ∆ΑΣΜΟΙ 
Ο Προµηθευτής θα αναλάβει τον εκτελωνισµό των υπό προµήθεια ειδών, τον οποίο θα παραδώσει, 
εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία ελεύθερο στους χώρους εγκατάστασής του. Οι δασµοί, φόροι 
και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 33. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ 
1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο 
προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος όποτε το κρίνει η αναθέτουσα 
αρχή.. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε ένα ή 
περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ: 

α. Με µακροσκοπική εξέταση. 
β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
γ. Με πρακτική δοκιµασία 
δ. Με όλους ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια 
υλικό ή και µε οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, 
εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύµβαση. 
Τυχόν έξοδα µεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προµηθευτή. 

3. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει µόνο µακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την 
επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τη διενέργεια του 
µακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και 
άλλους ελέγχους (όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία) συντάσσεται από 
τηνεπιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και 
οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων. Εάν, 
λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι γίνονται από την 
επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του 
οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη 
πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας. 
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 

πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης και τους 
λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη 
των οριζοµένων στο άρθρο 3 του Π∆118/07, εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι 
παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από 
την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και 
να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Εάν το 
υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά 
τον µακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγµάτων και 
αντιδειγµάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγµατα λαµβάνονται και 
αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού εγκρίθηκε 
η µακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω 
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το µακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το 
οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται µετά τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
των δειγµάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π∆118/07, µε αιτιολογηµένη απόφαση του 
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αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, 
στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, µε έκπτωση. 

5. Σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής παραπέµπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που 
απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον 
µακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθµια επιτροπή 
παραλαβής. Η παραποµπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή ή 
αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους 
προβλεπόµενους από τη σύµβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή 
απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει εκτός από τον µακροσκοπικό έλεγχο και 
άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ' αυτήν παραληπτέο µε βάση τον 
µακροσκοπικό έλεγχο, λαµβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα 
προβλεπόµενα δείγµατα και αντιδείγµατα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή 
παραλαβής απορριπτέο µε βάση τον µακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγµατοληψία και 
στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόµενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π∆118/07, 
εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού 
µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε 
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθµια επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Το αίτηµα για επανεξέταση 
υλικού σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προµηθευτή, µέσα σε 
ανατρεπτική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθµιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προµηθευτή, εφόσον 
τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν µε έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για 
επανεξέταση γίνεται µετά από αίτηµα του προµηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά 
καταλογίζονται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του προµηθευτή 
ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή µε βεβαίωση µέσω του δηµοσίου 
ταµείου. 

6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθµιες ή 
δευτεροβάθµιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους προµηθευτές. 

7. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, µπορεί να παραπέµπεται δειγµατοληπτικά για 
επανεξέταση υλικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόµη και στην 
περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής. Στην 
περίπτωση αυτή ισχύουν για το ∆ηµόσιο και για τον προµηθευτή τα αναφερόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο 5. 

8. Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την 
οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 34. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους τόπους που ορίζονται από την σύµβαση 

Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής . 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης της προµήθειας µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτηµα του Προµηθευτή που υποβάλλεται 
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου.  

Εάν λήξη ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή 
,εάν λήξη ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να παραδοθεί η προµήθεια ο 
Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλοµένων των κατά περίπτωση προβλεπόµενων 
κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας διακήρυξης. 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού, ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση 
επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση του συµβατικού έργου. Στις 
περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 35. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1. Σε περίπτωση που η προµήθεια παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως 
διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόµενων κατά 
περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται  σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το % του 
µέγιστου προβλεπόµενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, 
ποσοστό 1% επί της συµβατικής αξίας του µέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα . 

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από % µέχρι το 20% του µέγιστου 
προβλεπόµενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% 
επί της συµβατικής αξίας του µέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 

Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσµα 
ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 

γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συµβατικής αξίας του 
µέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσµα . 

2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου. 

3. Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του Προµηθευτή ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο Προµηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 36.ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

2. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση 
µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

3. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και 
από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά 
µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας. 

4. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η προµήθεια δεν παραδόθηκε ή 
αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5. Με την απόφαση κήρυξης Προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης των υλικών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση απορριφθέντων 
υλικών γίνεται δεκτή. 

6. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής , ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 
περίπτωση. 

β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει 
µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός 
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά 
τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού 
γίνεται µε 
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βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών. γ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10%της αξίας 
του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το έργο 
µέχρι την µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις 
βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή 
έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας. δ) Σε περίπτωση 
που η ανάθεση προµήθειας γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της 
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 
περίπτωση ,κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά 
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η 
οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 37. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων. 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιµολόγιο του Προµηθευτή θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους 
ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων. 

Η αµοιβή του Προµηθευτή θα επιβαρύνεται: 

• από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

• από τη παρακράτηση 2% υπέρ της Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε το Ν. 3580/07 

• από την παρακράτηση υπέρ του ΜΤΠΥ 1,5% ,  χαρτόσηµο   2% επί του ΜΤΠΥ,   ΟΓΑ  
χαρτοσήµου  20% επί χαρτοσήµου ΜΤΠΥ,  (συνολικά   1,536%)  

ΑΡΘΡΟ 38. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Ο προµηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προµήθεια θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, 
αποτελέσµατα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη ∆ιακήρυξη και στη σύµβαση που θα 
υπογραφεί. 

ΑΡΘΡΟ 39. ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση 
το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο 
κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ' οιονδήποτε 
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη 
Γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα 
∆. Την τιµή 
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωµής 
ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρµογής 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή 
παραδροµών. 
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Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου. 

ΑΡΘΡΟ 40. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ 
αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' 
εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, 
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 41. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων ή 
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση 
κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ' ευκαιρία της εκτέλεσης της 
Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 42. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Προµηθευτής δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση της προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει 
γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 
Προµηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και 
την παράλειψή της στο µέλλον. 

Ο Προµηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την 
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες 
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

ΑΡΘΡΟ 43. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Καθ' όλη τη διάρκεια της προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 
µε την εκτέλεση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες 
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους 
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως 
λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Προµηθευτή, η Σύµβαση εξακολουθεί να 
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του 
Προµηθευτή, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της 
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Προµηθευτή, η συνέχιση ή όχι της 
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Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή 
πτώχευσης του Προµηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού 
σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

ΑΡΘΡΟ 44. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, 
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν 
θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής 
δραστηριότητας και ελέγχου του Προµηθευτή. 

Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι 
(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήµατος του Προµηθευτή, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η 
αποδοχή του αιτήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 45. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην περίπτωση, στην 
οποία ο Προµηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση 
παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αµοιβαία 
αποδεκτά στη σύµβαση. 

Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π.∆. 
118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα είτε σε µορφή 
παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του προµηθευτή ή σε 
περίπτωση παράβασης από τον Προµηθευτή οιουδήποτε από τους όρους της ∆ιακήρυξης και της 
σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα 
από πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον 
προµηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προµηθευτής αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προµηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας από την παράβαση για την 
οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη 
εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π∆ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 46. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί 
σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 
προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, 
σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει 
τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα 
οριζόµενα στην παραπάνω παράγραφο    

                                                                                         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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                                                                                  Νικόλαος   Γ.  Τσικής 
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                                       ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

                                       ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

                                  [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ] 
 
 
 
 
 

Β.ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Γάντια εξέτασης/νοσηλείας, latex, μη αποστειρωμένα 

  

1.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους 

την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις 

απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής 

νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών 

προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 

2.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων 

ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009  και ΕΝ 455-3:2006. 

3.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού 

ελαστικού. 

4.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο 

τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

i.       Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε 

περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η 

ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη 

διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

ii.      Το υλικό κατασκευής του γαντιού 

iii.     Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα 

iv.    ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 

v.     η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και 

μήνα 

vi.    η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 

vii.   οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 

viii.  κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 

Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 



 

29 

 

 

5.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το 

εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 

6.    Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν 

θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 

7.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που 

αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των 

προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 

αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται 

κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 

(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν 

επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της 

συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του 

διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των 

συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 

8.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να 

ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη 

συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία 

Τράπεζας: __________________  

Κατάστηµα: ________________  

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. - 

FAX) Ηµεροµηνία Έκδοσης: ___  

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ.... ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας . οδός ........ αριθµός... ΤΚ. ......... ,] 

[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α) ............ οδός. ........................ αριθµός. ............. ΤΚ. ................  

β) .............οδός. ........................ αριθµός. ............ ΤΚ. ................  

γ) ............ οδός......................... αριθµός. ............. ΤΚ. ................ 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,] 

και µέχρι του ποσού των ευρώ ....................... , για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό για τη 

προµήθεια                                               συνολικής αξίας……………………., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ............  

∆ιακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ' όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 

διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από 

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας] 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την  ..................... (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

 
Ονοµασία 

Τράπεζας: __________________  

Κατάστηµα: ________________  

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. - 

FAX) Ηµεροµηνία Έκδοσης: ___  

Προς 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΕΥΡΩ 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 

διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας .......... Οδός .............. Αριθµός....Τ.Κ.

 .................................................................................................................... ] 

ή 

Iσε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α) .................. οδός ................... αριθµός ....................Τ.Κ. ..............  

β) .................. οδός .................... αριθµός .................... Τ.Κ. ..............  

γ) ................. οδός ................... αριθµός ................... Τ.Κ. ..............  

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 

και µέχρι του ποσού των ευρώ ....................... , για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό .................. που 

αφορά στο διαγωνισµό για τη προµήθεια  « .................................... » συνολικής αξίας 

………………………….., σύµφωνα µε τη µε αριθµό ..................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε 

να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήµου. 
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               ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

 

Α/Α 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ   

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΑ 
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                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
"∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" 

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ 343, 124 61 ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
 

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΗΛ.: 213 2046171 
Α.Π. ………..                                              Χαϊδάρι … 

                                       
                            ΙΙΙ : ΣΧΕ∆�ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ………………………. 

ΜΕΤΑΞΥ Τ…………………………………… 

ΚΑΙ ΤΗΣ………………………………………………………………………………. 

ΓΙΑ ΤΗΝ…………………………………………………………………………. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ………………………….€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ�Ν 

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 3 �∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ�∆ΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤ�ΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡ�ΜΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩ�ΣΕΙΣ ΑΝΑ∆�ΟΧΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩ�ΤΕΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ �ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ �∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ �∆ΙΑΦΟΡ�ΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ…………………………. 

Στην (τόπος αναθέτουσας αρχής) σήµερα την…………………………………….του 

έτους…………………..οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι: 
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Αφενός 

Η……………………………που εδρεύει στην……………………………………………..και εκπροσωπείται 

νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον……………………………………………και το οποίο 

στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως �η Αναθέτουσα Αρχή� 

Και αφετέρου 

Η εταιρεία µε την επωνυµία ………………………………………………..που εδρεύει στ 

……………………….έχει αριθµό φορολογικού µητρώου…………………………………., υπάγεται στη ∆�ΟΥ 

……………………………..και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 

κ………………………………………………………………………….της εταιρείας, σύµφωνα µε το 

………………………………και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως �ο 

ανάδοχος�. 

Λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθµ………………………………από…………………………………….διακήρυξη της 

Αναθέτουσας Αρχής για την προµήθεια……………………….� 

2. Την από……………………………………………………και µε αριθµ. 

πρωτ……………………………/………/………..προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο 

του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης. 

3. Την υπ’ αριθµ………………………………απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία 

κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον 

ανάδοχο. 

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ�∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία 

περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου ( ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, 

αριθµός τηλεφώνου, fax κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής και του Νοσοκοµείου µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του 

αποδέχθηκε το διορισµό αυτό. 

∆�ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή 

την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την 

υλοποίηση του Έργου. 
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Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών. 

Προµήθεια: ΓΑΝΤΙΑ LATEX Μ/Χ όπως εξειδικεύεται στη σύµβαση. 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 

Ηµέρα: Η ηµερολογιακή ηµέρα 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρµόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται 

από το εκάστοτε Νοσοκοµείο για το οποίο υλοποιείται η προµήθεια,µε βασικές αρµοδιότητες την 

επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης και την παραλαβή των ειδών 

(τµηµατική – οριστική). 

Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στους 

φορείς σύµφωνα µε τη σύµβαση. 

Προθεσµίες: Τα αναφερόµενα στη σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύµβαση 

ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη 

ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµες ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα 

του χρονικού διαστήµατος. 

Προσφορά: η από………………………….προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για 

την εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

Συµβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 

καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά 

σειρά ισχύος : α) τη Σύµβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου. 

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής 

που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ Μ/Χ LATEX    Η 

προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του αναδόχου, σε συνδυασµό µε 

τους όρους της αριθµ. ……………………………….διακήρυξης και την υπ’ 

αριθµ………………..απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει: 

ΑΡΘΡΟ 3. �∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ�ΟΣΗΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της, µε 

δικαίωµα τρίµηνης παράτασης αυτής µε τους ίδιους όρους, κατόπιν µονοµερούς απόφασης  

κοινοποιούµενης στον ανάδοχο πριν τη λήξη της σύµβασης, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη 

αποδοχή του αναδόχου. 

Ο χρόνος παράδοσης των ειδών και η διαδικασία παραλαβής τους θα γίνεται σύµφωνα µε το 

άρθρο………………….. της αριθµ…………………διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩ�ΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται 

κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Π.�. 118/07 και µε τα παρακάτω: 

� Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν 

παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του 

συνολικού τιµήµατος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν. 

� Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

� Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση 

κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.�. 

118/07. 

� Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη 

σύµβαση (µε Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες χωρίς µεταθέσεις. 

� Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα 

παρακρατούνται από την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. 

� Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές 

προθεσµίες µόνο αν η προµήθεια περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία. Οι ρήτρες 

καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν 

ανακληθούν βαρύνουν τον ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής 
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προθεσµίας που έχουν επιβληθεί. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡ�ΜΗΣ 

Η συνολική αµοιβή που θα καταβληθεί από ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

των……………………….ευρώ και ………………………………..λεπτών (…………….€) πλέον Φ.Π.Α. 

………..% ………………………….ευρώ και ……………………….λεπτών (…………………….€) και θα 

επιβαρύνει  το  κάθε  Νοσοκοµείο  σύµφωνα  µε  επισυναπτόµενο πίνακα που θα  προκύψει από  τα 

αποτελέσµατα του διαγωνισµού και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Ο ανάδοχος  αναλαµβάνει  την εκτέλεση  της σύµβασης  θεωρώντας το  συµβατικό  αντάλλαγµα 

επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από 

συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα 

περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για 

την εκτέλεση της προµήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του κάθε Νοσοκοµείου. 

Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή για 

λογαριασµό του Νοσοκοµείου. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

Στην αµοιβή του αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α. περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά 

και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 

της προµήθειας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ή το Νοσοκοµείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για 

υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις : 

α) 1,5 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 

β) 2% χαρτόσηµα επί Μ.Τ.Π.Υ. 

γ) 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήµου και 

δ) 2% (Ν.3580/07 υπέρ Ψυχικής Υγείας) 
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ε) 0,10% επί της αξίας της σύµβασης εκτός Φ.Π.Α. υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 

�∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου �∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

στ) στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% σύµφωνα µε το εδαφ. στ παρ. 1 

άρθρου 55 του Ν. 2238/94 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε 

αριθµό…………………………………εγγυητική επιστολή 

της………………………………………………………Τράπεζας, ποσού………………………………………..ευρώ 

(………………………….€) (10% της συµφωνούµενης µε την παρούσα αµοιβής του αναδόχου, 

χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί 

κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των 

τυχόν απαιτήσεων από τους δυο συµβαλλόµενους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Κανονισµό Προµηθειών �∆ηµοσίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε 

περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή / και της διακήρυξης και σε διάστηµα 

τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη κατάπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕ�ΣΕΙΣ ΑΝΑ�∆ΟΧΟΥ 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 

µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις 

της σχετικά µε την προµήθεια. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την 

πορεία καλής εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα 

απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρωση τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην 

υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

5. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συµβατικά είδη, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες 

τις επιµέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης. 

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή 

απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 

7. O Aνάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις 

που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής και 

των Νοσοκοµείων 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και 

ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝ�ΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι 

(20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η 

Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό 

αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται 

αποδοχή του αιτήµατος. 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου 

της παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Κανονισµό Προµηθειών ∆�ηµοσίου (Π� 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται καµία αποζηµίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή 
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προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της 

καθώς και πιθανολογούµενη διάρκειά της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο 

Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει 

ανασταλεί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει /λύσει τη σύµβαση µε τον Ανάδοχο 

µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 

Προµηθειών �∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για την προµήθεια 

που έχει εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον 

ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί 

της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή 

θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύµβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ του �∆ηµοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 

στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσα σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή και 

ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 

του άρθρου 24 του Π� 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών γίνει η 

αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές 

συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις 

κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 

Μετά την ολοκλήρωση της σύµβασης, κάθε Νοσοκοµείο οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή προκειµένου η τελευταία να προχωρήσει στην παράδοση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ �ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆�ηµοσίου, η από…………………………………….διακήρυξη του σχετικού 

διαγωνισµού και η από………………………………………κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου 

αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας 
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ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος 

είναι η ακόλουθη: 

Α) Η παρούσα σύµβαση 

Β) Ο κανονισµός Προµηθειών ∆�ηµοσίου 

Γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

�) Η προσφορά του αναδόχου 

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο 

προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερµηνεία των 

όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύµβαση. 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 

Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται µε την παρούσα ο κ…………………………………τ.Κ. 

…………………………τηλ:………………………………..fax …………………………………….. 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της 

σύµβασης που θα υπογραφεί µε βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

δικαστήρια Αθηνών εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. 

�εν αποκλείεται ωστόσο για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να 

προβλεφθεί στη σύστηµα προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία 

σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν 

επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά 

δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

Συντάχθηκε το παρόν σε δύο πρωτότυπα, εκ των οποίων έκαστο   συµβαλλόµενο µέρος έλαβε ένα. 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

                                                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  

        Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 


