ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν
ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ..
ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ
ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ– ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26
ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: ΛIΑΠΗ ΑΝΣΙΓΟΝΗ
ΣΗΛ.: 213 2068917-18
FAX : 213 2068259

Αζήλα 16-07-2014
Αξηζ. Πξση. 18435

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ 07-2014
<< ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ>>
Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>
Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Αλνηθηόο κε θξηηήξην θαηαθύξωζεο ηελ ρακειόηεξε
ηηκή

Υξόλνο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνύ
Σόπνο Γηελέξγεηαο ηνπ
Γηαγσληζκνύ
Πξνϋπνινγηζκόο Γαπάλεο

Ηκεξνκελία 26-08-2014
Ηκέξα: .ΣΡΙΣΗ
Ώξα: 10:30 π.κ.
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΟΤ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ <<ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ –
ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ..>>
49.500,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)

Σν ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ "ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ–ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.."
(Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ– ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26) έρνληαο
ππ φςε ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο, φπσο απηέο ηζρχνπλ :
1.
Σνπ Ν.2286/95 (ΦΔΚ Α΄19/1-2-95) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη
Ρπζκίζεηο πλαθψλ Θεκάησλ».
2.
Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο
ηεο νδεγίαο
2004/18/ΔΚ (ΦΔΚ 64/Α/16-3-07), πεξί ζπληνληζκνχ ζχλαςεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005.
3.
Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Α’ 150 /107-2007).
4.
Toπ Ν. 2362/95 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». (ΦΔΚ Α’ 247 /27-11-1995)
5.
Σνπ Π.Γ. 394/1996 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 3377/2005, θαηά ην κέξνο πνπ δελ
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αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ Α’ 64 /163-2007), φπσο ηζρχεη αλαινγηθά.
6.
Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 81 /4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
7.
Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 134
/18-6-2007), φπσο ηζρχεη ζήκεξα
8.
Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο
ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
9.
Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ» (ΦΔΚ Α’ 204 /19-7-1974)
10.
Σνπ Ν. 2328/95 (ΦΔΚ 159/Α/95) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.2372/1996
(ΦΔΚ
29/Α/96) άξζξν 11 θαη ην Ν.2414/96 (ΦΔΚ 135/Α/96) άξζξν 14 ζε
ζπλδπαζκφ κε ην Π.Γ. 82/96 (ΦΔΚ 66/Α/96) «Πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ
κεηνρψλ Α.Δ. πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», φπσο
απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.
3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) θαη ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ
279/Α/2005).
11.
Σνπ Ν. 3310/2005 «κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ
απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ» (ΦΔΚ Α’ 30 /14-2-2005), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ην Ν.
3414/2005 (ΦΔΚ Α’ 279 /10-11-2005)
12.
Σνπ Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ
Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α’ 66
/11-4-1996), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν.
3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/2005.
13.
Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ
ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 68 /20-3-2007)
14.
Σνπ Ν. 2741/1999 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο
ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 199 /28-9-1999),
άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 Ν.
3060/2002 (ΦΔΚ Α’ 242 /11-10-2002) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α’ 329 /24-122002) θαη φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.
3310/2005.
15.
Σνπ Ν. 2522/1997 (ΦΔΚ Α’ 178 /8-9-1997) πεξί Γηθαζηηθήο πξνζηαζίαο,
θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο πκβάζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ,
Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ηελ Οδεγία 89/665 ΔΟΚ.
16.
Σνπ Ν. 2198/1994 (ΦΔΚ Α’ 43/22-3-1994), άξζξν 24 (παξαθξάηεζε θφξνπ
ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο).
17.
Σνπ Ν. 3377/2005 (ΦΔΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αξρέο θαη θαλφλεο γηα ηελ
εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο
αγνξάο – Θέκαηα ππνπξγείνπ Αλάπηπμεο», άξζξν 35.
18.
Σνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία
2000/35/29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (ΦΔΚ Α' 138/5-6-2003)
19.
Σνπ Ν. 3846/2010 (ΦΔΚ Α’ 66/11-05-2010) «Δγγςήζειρ για ηην επγαζιακή
αζθάλεια και άλλερ διαηάξειρ >>
20.
Σος Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ Α’ 128/03-08-2010) «Δπνπηεία ηδησηηθήο
αζθάιηζεο, ζχζηαζε εγγπεηηθνχ θεθαιαίνπ ηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο, νξγαληζκνί
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αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ >>
21.
Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα θαη άιιεο
δηαηάμεηο»
22.
Σνπ Ν. 3886/2010, «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ (ΦΔΚ 173/Α/30-9-10).
23.
Σελ κε αξηζ. ΓΤ7/2351/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 90/385/ΔΟΚ/20-6-90 ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ζηα Δλεξγά Δκθπηεχζηκα Ιαηξνηερλνινγηθά
Πξντφληα» (ΦΔΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΔΚ 703/Β/19-9-94).
24.
Σελ κε αξηζ. ΓΤ7/2480/94 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί Δλαξκφληζεο
ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93 ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ιαηξνηερλνινγηθά Πξνηφληα» (ΦΔΚ
679/Β/13-9-94, ΦΔΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΔΚ 757/Β/10-10-94).
25.
Σελ ππ’αξ. 20977/23-8-2007 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη
Δπηθξαηείαο «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν. 3310/2005,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/2005» (ΦΔΚ Β' 1673 /23-8-2007)
26.
Σελ ππ’αξ. 1108437/2565/ΓΟ/15-11-2005 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ «Καζνξηζκφο Υσξψλ ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ
εμσρψξηεο εηαηξείεο» (ΦΔΚ Β' 1590 /16-11-2005)
27.
Σελ ππ’αξ. 18130/11-7-2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο
«Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ
επαξρηαθψλ), εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ
επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» (ΦΔΚ Β’
1226/17-7-2007).
28. Σελ έγθξηζε ηνπ Π.Π.Τ.Τ. 2012
29.
Σν έγγξαθν ηεο ΔΠΤ ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ
Π.Π.Τ.Τ.2012
30. Σα έγγξαθα ηεο 1εο Τ.ΠΔ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θνξέα δηελέξγεηαο εκηαίσλ
δηαγσληζκψλ (Π.Π.Τ.Τ. 2012) αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ΦΠΤΤΚΑ
ηα νπνία ππάγνληαη ζηελ Γηνίθεζε 1εο Τ.ΠΔ. Αηηηθήο
31. Σελ απφθαζε ηνπ ΤΦ. Τγείαο θαη Κνηλ. Αιιειεγγ., αλαθνξηθά κε ηελ
έγθξηζε θνξέα γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ ηνπ Π.Π.Τ.Τ.2012
32. Σελ ππ’ αξηζκ 2053/25-04-2014 εγθχθιην ηεο ΔΠΤ
33. Σελ απφ 11-07-2014 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. πεξί πξνθήξπμεο
π ξ ν θ ε ξ ύ ζ ζ ε η
1. Γηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο
πξνζθνξέο γηα ηελ «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΤ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ» κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ ρακειόηεξε
ηηκή , φπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΗ θαη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ηεο παξνχζαο θαη ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
2. ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Ννζνθνκείν
"ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ–

Έσο
26-08-2014

Ννζνθνκείν
"ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ–

26-08-2014
ΩΡΑ: 10:30πκ
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ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.."
Αζαλαζάθε &
Δξπζξνχ ηαπξνχ
ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ –
ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26
ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ

θαη ώξα
10.00π.κ.

ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.."
<< ην Γξαθείν
Πξνκεζεηψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ,
Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ
ηαπξνχ
ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ –
ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 >>

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη
εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ.
3. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή
ελψζεηο / θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο.
4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα θαη
παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο
5. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ. βαξχλνπλ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ελψ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ Διιεληθφ ηχπν βαξχλνπλ
ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνύ
Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη ε «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ» γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ "ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ–ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.." ζχκθσλα κε ηα φζα
νξίδνληαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο. Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη
ε ρακειόηεξε ηηκή.
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζύλνιν ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ, ή γηα θάζε
δεηνύκελν είδνο. Γελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο είδνπο.
1.2. Οξηζκνί
Αλαζέηνπζα Αξρή
Σν << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ
Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 θαη ην
νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ –ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
Γηαθήξπμε
Η παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ηα Μέξε θαη ηα Παξαξηήκαηα .
Έξγν
Η πξνκήζεηα: ησλ εηδψλ φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα.
Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο Γηαγσληζκνύ
Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ
φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί εηδηθά γηα ην ζθνπφ
απηφ.
Πξνζθέξσλ
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Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην
δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.
Δθπξόζσπνο
Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ
ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν
εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Αληίθιεηνο
Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα
πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε,
αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θ.ι.π.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο
επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα.
Αλάδνρνο / πξνκεζεπηήο
Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Καηαθύξσζε
Η απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο
πξνκήζεηαο ζηνλ Αλάδνρν.
ύκβαζε
Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία
θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο. Η γιψζζα ηεο είλαη ε
ειιεληθή. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα δηαθήξπμε,
ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη
ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ / ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη
ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
πκβαηηθά ηεύρε
Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Αλάδνρν ηνπ
έξγνπ θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ.
Πξνϋπνινγηζκόο
Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή σο πηζαλή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε
ηεο πξνθεξπζφκελεο πξνκήζεηαο.
πκβαηηθό Σίκεκα
Η ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.
Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο
Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζα ζπγθξνηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή θαη ζα έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο απφ
ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ παξαιαβή ησλ Παξαδνηέσλ Δηδψλ.
1.3 Πξνϋπνινγηζκόο
Ο Πξνϋπνινγηζκόο αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 49.500,00 € κε ΦΠΑ
ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Σν << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ..>> πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ
Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 θαη ην
νπνίν πξνθεξχζζεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ.
Γηεύζπλζε έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο: Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ
ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26
Σειέθσλν: 00 30 213 2068917, 00 30 213 2068918
Fax: 00 30 213 2068259
E-mail: prom@0310.syzefxis.gov.gr
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Πιεξνθνξίεο: Ληάπε Αληηγφλε.

1.4 Ννκηθό θαη Θεζκηθό πιαίζην Γηαγσληζκνύ
Ο Γηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο
Απφθαζεο Γηελέξγεηάο ηνπ.
1.5 Ηκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Γηαθήξπμεο
Η Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε:
1.
ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο 17-07-2014
Καηαρσξήζεθε επίζεο ζην δηαδίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
http://www.korgialenio-benakio.gr θαη ζην πξφγξακκα δηαχγεηα ζηηο 17-072014
1.6 Σξόπνο ιήςεο εγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ – Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα δηαηίζεληαη απφ ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ. Γηα δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ηηο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηα ηειέθσλα 213 2068917 θαη 213 2068918.
Πξνο δηεπθόιπλζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο
δηαηίζεηαη κόλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο http://www.korgialenio-benakio.gr θαη από ην πξόγξακκα δηαύγεηα.
Σπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή ηξνπνπνηήζεηο, πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα δεκνζηεχνληαη ζηνλ
ίδην δηθηπαθφ ηφπν θαη ζα απνηειεί επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ λα ιάβεη γλψζε
γηα απηέο. Η αλαδήηεζε ησλ δηεπθξηλήζεσλ-ηξνπνπνηήζεσλ ζα γίλεηαη κε βάζε
ηνλ αξηζκφ ηεο Γηαθήξπμεο.
ε πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο
δηεπθξηλίζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ
δηαγσληζκνχ κέρξη θαη νρηψ (8) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο
ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07, απηέο παξέρνληαη ην
αξγφηεξν ηξεηο (3) εκέξεο πξν ηεο εθπλνήο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο. ε θάζε άιιε
πεξίπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο νη σο άλσ
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, απηέο δίλνληαη ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εκεξψλ
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξίο ν πξνζθέξσλ λα έρεη
δηθαίσκα έλζηαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 15. παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ. 118/07.
ε πεξίπησζε ζχληκεζεο ηεο πξνζεζκίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ νη σο άλσ
πξνζεζκίεο κεηψλνληαη ζην ήκηζπ.
Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ
πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη.
1.7 Σόπνο θαη ρξόλνο ππνβνιήο Πξνζθνξώλ
Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο ζα ππνβάινπλ ηηο Πξνζθνξέο ηνπο ππνρξεσηηθά
(άζρεηα κε ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ηνπο) ζηελ Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ
πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνύλ, ην αξγόηεξν έσο ηελ πξνεγνύκελε
εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ, δειαδή
κέρξη θαη ηελ 26-08-2014 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 κ. κ..
(Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαη ώξα δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξόζεζκεο).
1.8 Σόπνο θαη ρξόλνο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ
Ο δηαγσληζκόο ζα δηελεξγεζεί ζην γξαθείν πξνκεζεηώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ
ζηηο 26-08-2014 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:30 πκ.
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1.9 Υεηξηζκόο αληαιιαγήο πιεξνθνξηώλ
Σίπνηα απφ ην πεξηερφκελν ηεο Παξνχζεο δηαθήξπμεο είλαη, ή δχλαηαη λα
ζεσξεζεί σο ππφζρεζε γηα νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα ιεθζνχλ
εμ νλφκαηνο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ Τπνςήθηνπ Πξνκεζεπηή.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απνδερηεί νπνηαδήπνηε
πξνζθνξά ή λα αθπξψζεη ην δηαγσληζκφ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Οπνηεζδήπνηε
δαπάλεο αλαιήθζεθαλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ή/θαη ππνβνιή ησλ Πξνζθνξψλ απφ
ηνπο Τπνςήθηνπο ή ηξίηα πξφζσπα εμ νλφκαηνο ηνπο, ηνπο βαξχλνπλ εμ
νινθιήξνπ, θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαζψο θαη νη Αλαζέηνληεο Φνξείο δε θέξνπλ
θακία επζχλε γηα ηέηνηεο δαπάλεο.
1.10 Υεηξηζκόο εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ
Οη Τπνςήθηνη Πξνκεζεπηέο θαινχληαη λα γλσζηνπνηήζνπλ θαη λα δηθαηνινγήζνπλ
(αλαθέξνληαο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχνπλ φηη θνηλνπνίεζε ή/θαη
δεκνζίεπζε ζα επέθεξε δεκηά) ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή νπνηεζδήπνηε απφ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο πξνζθνξέο ηνπο ζεσξνχληαη σο
εκπνξηθά εκπηζηεπηηθέο. Δλ ηνχηνηο, ζεκεηψλεηαη φηη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί απφ Τπνςήθηνπο Πξνκεζεπηέο σο εκπνξηθά
επαίζζεηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνθαιχςεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο
φπνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ λφκνπ. Η παξαιαβή απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
νπνηνπδήπνηε πιηθνχ ραξαθηεξηζκέλνπ σο «εκπηζηεπηηθνχ» ή κε ηζνδχλακν
ραξαθηεξηζκφ, δελ πξέπεη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δίλνληαη αλσηέξσ, λα εθιεθζεί
σο φηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνδέρεηαη απηφκαηα απηφ ην ραξαθηεξηζκφ.
ΑΡΘΡΟ 2 ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
2.1 Γηθαίσκα πκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο
/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην αληηθείκελν ηεο
ππφ αλάζεζεο πξνκήζεηαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην
λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο
Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξ. 4 Π.Γ.
60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο
ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία:
1. πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο, αξθεί λα
δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηελ πξνκήζεηα
ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή
ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο,
2. δελ εκπίπηνπλ ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3310/05 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα έλσζε ή
θνηλνπξαμία είλαη δπλαηφλ λα ππνρξεσζεί λα πεξηιεθζεί ζπγθεθξηκέλε λνκηθή
κνξθή, εάλ ηεο αλαηεζεί ε ζχκβαζε, ζην κέηξν πνπ ε πεξηβνιή απηήο ηεο λνκηθήο
κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. (Άξζξν 39 ηνπ ΠΓ
60/2007).
2.2 Απνθιεηζκόο πκκεηνρήο
Γελ έρνπλ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ:
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Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο
Όζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ Γηθαηνινγεηηθά
πκκεηνρήο
Όζνη έρνπλ θεξπρζεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε έθπησηνη απφ ζχκβαζε
πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
Όζνη έρνπλ ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα
Όζνη ππνςήθηνη Αλάδνρνη εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην
Άξζξν 43.1 ηνπ ΠΓ 60/2007, ήηνη ππάξρεη εηο βάξνο ηνπο ακεηάθιεηε
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, γλσζηή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, γηα έλαλ ή
πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο
θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη
ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ
1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
ε) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο,
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο.
Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε
ηηο παξαπάλσ θπξψζεηο
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο
πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα
ηνπιάρηζηνλ κέινο ηεο
Όζα πξφζσπα, κεηέρνπλ απηφλνκα ή ζε Έλσζε ή σο ππεξγνιάβνη ζε
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζρήκαηα δηαγσληδφκελσλ.

2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη
πξνζεθφλησο, ΔΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε
δηθαηνινγεηηθά, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην Π.Γ. 118/2007 θαη ζην Π.Γ.
60/2007 θαη εηδηθφηεξα:
Α. Έιιελεο Πνιίηεο
α. α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ

1.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνπ ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη 2603-2016 θαη ζα θαιχπηεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π. Γ.
118/2007:
A1. γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ, εθόζνλ πξνζθέξνληαη όια
ηα αηηνύκελα είδε ,
ή
A2. γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ εθάζηνπ πξνζθεξόκελνπ
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είδνπο, εθόζνλ πξνζθέξνληαη κεκνλσκέλα αηηνύκελα είδε.
2.
3.

4.

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο.
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε
αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ
εθπξνζψπεζεο.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ
ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.
1599/1986(Α/75), πξέπεη:

4.1.



Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν
ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.
 Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
(ε εκεξνκελία ζεψξεζεο ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ππνρξεσηηθά λα
ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δήισζεο) νη
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε:
1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ.
60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα:
 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην
άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ
ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).
 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο
πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο
25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο
31.12.1998, ζει. 2).
 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).
 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L
166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305).
2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο,
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο
3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο


Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη δελ ηεινχλ:
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ηεο
παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε
πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο,
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2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο


Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη δελ ηεινχλ:
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43
ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο



Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη είλαη:
1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ
αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)
θαη
2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο



Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ
πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007
θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη,
επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ
απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αλάπηπμεο.





4.2.

Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα
θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6
ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο,
φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 2.4 ηεο παξνύζαο
δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/2007.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο,
ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ
ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή ήηνη:
1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη:
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
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Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ
ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ
απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα.
2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ
εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν
ησλ 3 εηψλ,
3. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο
επηρείξεζεο,
4. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο
γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε
κλεία γηα θάζε παξάδνζε:
 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο
 ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο
 ηνπ πνζνχ παξάδνζεο
5. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε
ρψξα εθηφο Δ.Δ., δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα (εο)
αγνξά (εο) θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην πξνζθεξφκελν πξντνλ
θαη ε νπνία λα ζπλνδεπεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα
νπνία λα πξνθχπηεη φηη, ε εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο
ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαζψο
θαη πίλαθα πειαηψλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο
πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο, είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή.
4.3.

4.4.

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα
δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά
ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα
δειψλεηαη φηη:
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη
αλεπηθχιαθηε γλψζε.
3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή
νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, δηεπθξηλίδεηαη, ζην ζχλνιν ηεο
πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο αλά είδνο
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή
αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ.
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Β. Αιινδαπνί
α.α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ

1.

Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πνπ ζα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ κέρξη 2603-2015 θαη ζα θαιχπηεη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Π. Γ.
118/2007:
A1. γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο ζπλνιηθήο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ, εθόζνλ πξνζθέξνληαη όια
ηα αηηνύκελα είδε ,
ή
A2. γηα πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο
πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ΦΠΑ εθάζηνπ πξνζθεξόκελνπ
είδνπο, εθόζνλ πξνζθέξνληαη κεκνλσκέλα αηηνύκελα είδε.

2.

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε γλήζηνπ ππνγξαθήο.
Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε
αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ
εθπξνζψπεζεο.
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ

3.

4.

λ. 1599/1986(Α/75), πξέπεη:
4.1.




Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν
ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.
Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
(ε εκεξνκελία ζεψξεζεο ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ππνρξεσηηθά
λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο δήισζεο) νη
πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε:
1. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ.
60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα:
 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη
ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο
98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει.
1).
 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο
πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο
25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο
δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο
31.12.1998, ζει. 2).
 απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).
 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε
ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L
166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε
απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76), ε
νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄173) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α΄305).
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2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο,
πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο
3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο


Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη δελ ηεινχλ:
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ.
α΄ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή
ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο,
2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο



Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη δελ ηεινχλ:
1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43
ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ
ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία,
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο



Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη είλαη:
1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ
αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο)
θαη
2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο



Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.



Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο
φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ
πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007
θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη,
επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο
θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη
δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ
κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ
ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο.



Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα
θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ
6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο
θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 2.4 ηεο
παξνύζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο) θαη
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ
13

4.2

Π.Γ.118/2007.
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηε δηαθήξπμε ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ην ζηάδην ηεο ζπκκεηνρήο,
ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ
ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ
ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ήηνη:
1. Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ
1559/1986, κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα
δειψλεηαη:
 Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ
ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ
 Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ
απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
δεκφζηνπ ηνκέα.
2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ
εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν
ησλ 3 εηψλ,
3. Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο
επηρείξεζεο,
4. Καηάινγν, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο
γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κε κλεία
γηα θάζε
παξάδνζε:
 ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο
 ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο
 ηνπ πνζνχ παξάδνζεο
5. ε πεξίπησζε πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζε
ρψξα εθηφο Δ.Δ., δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζε πνηα (εο)
αγνξά (εο) θξάηνπο κέινπο θπθινθνξεί ην πξνζθεξφκελν πξντνλ θαη
ε νπνία λα ζπλνδεπεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ ηα νπνία λα
πξνθχπηεη φηη, ε εηζαγσγή θαη δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηα θξάηε κέιε
ηεο Δ.Δ. επηηξέπεηαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαζψο θαη πίλαθα πειαηψλ
ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπ ελ ιφγσ
πξντφληνο, είηε απφ ηνλ ίδην είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή.

4.3.

4.4.

Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα
δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά
ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ π.δ. 118/2007.
Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75),
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα
δειψλεηαη φηη:
1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο
πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη
αλεπηθχιαθηε γλψζε.
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3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο
ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε, δηεπθξηλίδεηαη, ζην
ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο αλά είδνο.
4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη
αθξηβή.
5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε
νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή
αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο
δηαγσληζκνχ.
Γ. Ννκηθά πξόζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά
α.α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1.

Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο
πνιίηεο θαη Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη
απαηηνύκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεύζπλεο δειώζεηο ππνγξάθνληαη
από ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη από
ηνλ Πξόεδξν ή από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ Γ.., ζηηο
πεξηπηώζεηο Α.Δ.
Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ
αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ
εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα:

2.

2Α. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο
(Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.):
 ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
 ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο
 Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ
αξκφδηα αξρή.
 Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο
αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ
έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.
2Β. Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο
(Ο.Δ. ή Δ.Δ.):
 Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ
ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ
θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.
 Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή
2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη
πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή
2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην
ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ
δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα
πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ
15

αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην
πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν Τπνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.

Γ. πλεηαηξηζκνί
α.α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1.

Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο
αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία Α, Β θαη Γ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα
δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
 ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν
έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη
 νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο
ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ.

Δ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
α.α

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ

1.

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή,
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα
απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ή κέξνο ηεο, κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. Ο
φξνο απηφο θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. ε
πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ηφηε ζηα κέιε ηεο
έλσζεο δχλαηαη λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο απφ
ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995.

2.

Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην
γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην
αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε
πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ
απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ
αλαπιεξψλεη.

Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνκεζεπηή από ηνλ δηαγσληζκό.
ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ,
απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ,
απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα
θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε
ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο , ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ
επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Η ππνρξέσζε
αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
Σ. Γηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρώλ
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α. χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 3310/2005 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 30/2005), φπσο
ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη, νη κεηνρέο ησλ αλσλύκσλ εηαηξηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
ζε δηαγσληζκό κε νηθνλνκηθό αληηθείκελν ή αληάιιαγκα αλώηεξν ηνπ ελόο
εθαηνκκπξίνπ (1.000.000,00) Δπξώ, απηνηειψο ή ζε θνηλνπξαμία ή έλσζε
πξνζψπσλ ή ζε νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκηθήο κνξθήο νληφηεηα, είλαη
ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο. Δθφζνλ κέηνρνο ησλ εηαηξηψλ απηψλ είλαη άιιε
αλψλπκε εηαηξία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ έλα
ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο απηήο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο ζην
ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. ε πεξίπησζε ζπκκεηνρήο ζην
δηαγσληζκφ εηαηξηψλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο, πιελ ησλ αλσλχκσλ, ζηηο νπνίεο
ζπκκεηέρνπλ ή θαηέρνπλ εηαηξηθά κεξίδηα αλψλπκεο εηαηξίεο, κε πνζνζηφ
ζπκκεηνρήο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%), νη κεηνρέο
ηνπο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο κέρξη θαη ηνπ ηειεπηαίνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ.
β. Χο πξνο φηη αθνξά ηηο εκεδαπέο επηρεηξήζεηο, ε ππνρξέσζε γηα ηελ θαηά
ηα αλσηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζεσξείηαη φηη εθπιεξψζεθε, εθφζνλ
ε ειιεληθή αλψλπκε εηαηξία (ή ε ηπρφλ άιιεο λνκηθήο κνξθήο νληφηεηα, ζηελ
νπνία ζπκκεηέρεη) ππνβάιεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε ηελ πξνζθνξά ηεο:
i) Πηζηνπνηεηηθφ ηα αξκφδηαο αξρήο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ηελ εηαηξία, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη νη
κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο.
ii) Έγθπξε αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο.
γ. Οη αλσηέξσ, ππφ ζηνηρείν Σ.α΄ ππνρξεψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο
αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ή κε ζε
ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ
νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή
γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην
ζχλνιφ ηνπο, κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ηζρχνπλ ηα
εμήο:
i) Δθφζνλ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ
ησλ αιινδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία έρνπλ
ηελ έδξα ηνπο, πξνζθνκίδεηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο
απηήο, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε
δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ησλ εηαηξηψλ απηψλ.
ii) ηελ πεξίπησζε πνπ δελ επηβάιιεηαη ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο, ε
αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε
θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ
κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο.
iii) ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε
κεηφρσλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, πνπ
θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ,
ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή πλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί είλαη
γλσζηνί ζηελ εηαηξία. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε εηαηξία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη
ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη, ε δε
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο
απηήο. Δλαπφθεηηαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο
εηαηξίαο λα ππνβάιεη ηελ πξναλαθεξφκελε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο,
δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο δελ επηθέξεη έλλνκεο
ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο.
δ. Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ,
εθφζνλ ζην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, επηβάιιεηαη γηα ην
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ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ε
νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο, ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ
πξνζψπνπ, πξέπεη λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα έγγξαθα:
i) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρή θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο
ηεο εηαηξίαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο ηεο, κε βάζε ην ηζρχνλ
θαηαζηαηηθφ ηεο, είλαη νλνκαζηηθέο.
ii) Έγθπξε αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη
θαηαρσξεκέλα ζην ηεξνχκελν βηβιίν κεηφρσλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο ηεο
έδξαο ηεο.
iii) Κάζε άιιν έγθπξν έγγξαθν απφ ην νπνίν κπνξεί λα πξνθχπηεη ε
νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο.
Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη, επίζεο, ελεκεξσκέλα, απφ ηελ
αλαθεξπρζείζα πξνκεζεχηξηα εηαηξία, πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα ησλ εδαθίσλ (ii) θαη (iii) πξέπεη λα πξνθχπηεη
νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ ηεο πξνκεζεχηξηαο
εηαηξίαο. Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά
λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ζπζηάζεσο ηεο ππνςήθηαο εηαηξίαο θαη λα
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
ε. Οη αιινδαπέο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ, εθφζνλ
ζην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, δελ πξνβιέπεηαη, γηα ην
ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ή γηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, ε
νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ζχλνιφ ηνπο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ,
πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο:
i) Βεβαίσζε (ή ππεχζπλε δήισζε), θαηά ην εδάθην (i) ηεο αλσηέξσ πεξ. γ΄.
ii) Έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηνπο πνπ θαηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο
αλψλπκεο εηαηξίαο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην (ii) ηεο αλσηέξσ πεξ. γ΄.
iii) ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία δελ ηεξεί ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε
κεηφρσλ, ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην εδάθην (iii) ηεο
αλσηέξσ πεξ. γ΄, ζρεηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηνηο
εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ή δηθαησκάησλ ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή
πλέιεπζε, εθφζνλ νη κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξία. ε αληίζεηε
πεξίπησζε, ε εηαηξία νθείιεη λα αηηηνινγήζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
είλαη γλσζηνί νη σο άλσ κέηνρνη, ε δε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ δηαζέηεη δηαθξηηηθή
επρέξεηα θαηά ηελ θξίζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο. Δλαπφθεηηαη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή λα απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ππνβάιιεη ηελ πξναλαθεξφκελε
θαηάζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο, δηαθνξεηηθά ε κε ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο θαηάζηαζεο
δελ επηθέξεη έλλνκεο ζπλέπεηεο ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο.
Όια ηα παξαπάλσ έγγξαθα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλα απφ ηελ θαηά
λφκν αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο θαη λα ζπλνδεχνληαη απφ
επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.
ζη. Οη εκεδαπέο αλψλπκεο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, πξέπεη επηπξνζζέησο λα απνδεηθλχνπλ φηη
έρνπλ ηεξήζεη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 1. Παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 82/1996, φπσο
ηξνπνπνηεκέλν ηζρχεη.
δ. Η ππνρξέσζε πεξαηηέξσ νλνκαζηηθνπνίεζεο κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ
δελ ηζρχεη σο πξνο ηηο εηαηξίεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζηα Υξεκαηηζηήξηα θξαηψλκειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη
Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.).
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ε. Δθηφο απφ ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, νη ζπκκεηέρνπζεο ζην
δηαγσληζκφ εηαηξίεο, θνηλνπξαμίεο, ελψζεηο πξνζψπσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο
λνκηθήο κνξθήο νληφηεηεο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάινπλ εκπξφζεζκα θαη
θάζε άιιν ζπλαθέο δηθαηνινγεηηθφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
3310/2005 θαη ηνπ Π.Γ. 82/1996, φπσο ηξνπνπνηεκέλεο ηζρχνπλ.
ζ. Η ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ
απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαδεθηή ζπκκεηνρή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ή
θνηλνπξαμίαο ή έλσζεο πξνζψπσλ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο λνκηθήο κνξθήο
νληφηεηαο ζηελ νπνία κεηέρεη αλψλπκε εηαηξία, ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
η. Η Αλαζέηνπζα Αξρή ειέγρεη επίζεο, επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο
ππνςεθηφηεηαο, εάλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζπκκεηέρεη εμσρψξηα εηαηξία
θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε α’ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
3310/2005, φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.
3414/2005. ηελ πεξίπησζε απηή, ε θήξπμε ηνπ απαξαδέθηνπ γίλεηαη ακέζσο
κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. ε πεξίπησζε κε
ππνβνιήο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
2.4 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο
2.4.1 Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ
(άξζξν 6, παξ. 2, Π.Γ. 118/2007) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα αθφινπζα
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά.
(Αθνινπζεί έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο πξνο φινπο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ηαπηφρξνλε πξφζθιεζε ησλ αλαδεηρζέλησλ πξνκεζεπηψλ
(εξγνιεπηψλ) γηα ηελ θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο εληφο
ηαρζείζεο πξνζεζκίαο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκεξψλ, θαηά ηε ιήμε ηεο νπνίαο
ην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο, απνζθξάγηζεο θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ζα
πξνβεί ζε δεκφζηα απνζθξάγηζε ησλ ππνβιεζέλησλ θαθέισλ κε ηα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ)
ηνλ πξναλαθεξόκελν θάθειν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλώο:
 «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟ
ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ».
 Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην
δηαγσληζκό.
 Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνύ
 Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα
2.4.2 Η Τπεξεζία Γηελέξγεηαο δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ
θαζπζηέξεζε ζηελ άθημε ηνπ θαθέινπ, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, πνπ απνζηέιιεηαη
κε ηνλ σο άλσ ηξφπν. Ο θάθεινο πνπ είηε ππνβιήζεθε κεηά ηελ θαζνξηζκέλε
εκεξνκελία είηε δελ έθζαζε έγθαηξα ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο, ζα επηζηξέθεηαη
ζηνλ Πξνζθέξνληα ρσξίο λα έρεη απνζθξαγηζζεί.
2.4.3 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο
δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
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εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2
παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο
29.1.1998, ζει. 1),
β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν
3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358
ηεο 31.12.1998, ζει. 2),
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C
316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48),
δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη
ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα
ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991,
ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, ζει. 76)
ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α΄ 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.
3424/2005 (Α΄ 305),
ε) θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο,
ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
Τπφρξενη πξνζθφκηζεο Απνζπάζκαηνο Πνηληθνχ Μεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ
εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,
είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα, νη δηαρεηξηζηέο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη ησλ εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν Πξφεδξνο θαη
Γηεπζχλσλ χκβνπινο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ (Α.Δ.), ν πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ πλεηαηξηζκνχ.
2. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο,
φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.
3. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε
θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ.
4. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ηνπο.
ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ
παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2), (3) θαη (4) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
Δπηπξφζζεηα, ν ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε
λνκίκσο ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία λα δειψλνληαη νη
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αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη ππνρξεσκέλνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο
σο άλσ εηδνπνίεζεο, λα θαηαβάιεη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ην απαζρνινχκελν
ζε απηφλ πξνζσπηθφ.
5. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθήο
νξγάλσζεο, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ
φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
6. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ
Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990
(A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα
αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). Δπί
εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο
εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα
Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο
νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη,
απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή
εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ
εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην
αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ
επηρείξεζεο.
7. Οη ζπλεηαηξηζκνί, βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο
ιεηηνπξγεί λφκηκα.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ φηη:
α) Η επηρείξεζή ηνπο δελ ππφθεηηαη ζε ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο
ιεηηνπξγίαο,
β) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ, κε ακεηάθιεηε
απφθαζε,
γ) Γελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζνβαξφ παξάπησκα θαηά ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο,
δ) Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ ζπκβαηηθψλ ηεο
ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην Γεκφζην ηνκέα,
ε) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή
πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία.
Δθφζνλ ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε απνηειεί
έλσζε/θνηλνπξαμία ππνςεθίσλ αλαδφρσλ πνπ ππέβαιαλ θνηλή πξνζθνξά,
πξνζθνκίδνληαη ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά ησλ ζεκείσλ 1 έσο
θαη 8 γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία.
ε πεξίπησζε πνπ ζηε ρψξα ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ νξηζκέλα απφ ηα πην
πάλσ δηθαηνινγεηηθά δελ εθδίδνληαη ή δελ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο πην
πάλσ πεξηπηψζεηο, πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνχ λα αλαπιεξσζνχλ κε Έλνξθε
Βεβαίσζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ή, ζηα θξάηε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη Έλνξθε
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Βεβαίσζε, κε Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθή αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηεο
ρψξαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο δελ βξίζθεηαη ζηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε. Η Έλνξθε απηή Βεβαίσζε ζα
ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα
θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο εληφο ηνπ «Φαθέινπ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο».
Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθώλ
ζπληζηά ιόγν απνθιεηζκνύ ηνπ πξνζθέξνληα από ηνλ δηαγσληζκό.
2.5 Λνηπέο Τπνρξεώζεηο / Γηεπθξηλήζεηο
Τπνρξεώζεηο

ζρεηηθά

κε

ππνβνιή

Γηθαηνινγεηηθώλ

πκκεηνρήο

/

Καηαθύξσζεο
1. Γηθαηνινγεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζε γιψζζα άιιε, εθηφο ηεο Διιεληθήο, ζα
ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή
γιψζζα.
2. Οη

Τπεχζπλεο

Γειψζεηο

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

παξνχζα,

ζα

πξνζθνκίδνληαη κε λφκηκα ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο.
Τπνρξεώζεηο / δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε Έλσζε/ Κνηλνπξαμία
1. Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θάζε Μέινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο
επζχλεηαη αιιειέγγπα θαη εηο νιόθιεξνλ. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ηνπ
Έξγνπ ζηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί κέρξη
πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο.
2. Η θνηλή Πξνζθνξά ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φια ηα κέιε ηεο
έλσζεο, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή
πξάμε.
3. ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, Μέινο ηεο
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ
σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο
χκβαζεο, ηφηε εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα
ελαπνκείλαληα Μέιε ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί
λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε
ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Η δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ
απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηαζζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ε
νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Δάλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίζεη φηη
ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ κε πξνζφληα
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αληίζηνηρα

ηνπ

Μέινπο

πνπ

αμηνινγήζεθε

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηνπ

Γηαγσληζκνχ. Ο ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί κε
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
2.6 Δγγύεζε πκκεηνρήο
Η Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά θαη κε πνηλή
απνθιεηζκνχ λα ζπλνδεχεηαη απφ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
1. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο εθδίδνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν
ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ θαη ηνπ ΔΟΥ, θαη έρνπλ ζχκθσλα
κε ηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ-κειψλ απηφ ην δηθαίσκα. Οη εγγπήζεηο κπνξνχλ
επίζεο λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηξαπεδηθφ ή πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί
λφκηκα ζε ρψξα-κέξνο δηκεξνχο ή πνιπκεξνχο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ ή ρψξα
πνπ έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ζπκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο πκβάζεηο θαη
έρεη ην ζρεηηθφ δηθαίσκα έθδνζεο εγγπήζεσλ.
2. Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο πνπ εθδίδνληαη ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο απφ
ηα παξαπάλσ εθηφο ηεο Διιάδαο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ επίζεκε
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ Διιεληθή γιψζζα.
3. Οη Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ζηελ παξνχζα.
4. Η Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο πξέπεη λα έρεη ρξνληθή ηζρύ έλα (1)
ηνπιάρηζηνλ κήλα κεηά ηνλ ρξόλν ιήμεο ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο θαη
επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ηελ θαηάζεζε απφ απηφλ ηεο
Δγγχεζεο Καιήο Δθηέιεζεο θαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή
ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπήζεηο ησλ ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο
ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξέθνληαη κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
νξηζηηθήο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο.
5. ηελ πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο πεξηιακβάλεη
θαη φξν φηη απηή θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ Μειψλ ηεο Έλσζεο/
Κνηλνπξαμίαο.
ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΣΑΡΣΙΗ – ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.1 Σξόπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ
Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε
λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζεσξείηαη φηη ε ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο θαη ε ζπκκεηνρή
ζην δηαγσληζκφ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ ζπκκεηέρνληνο
λνκηθνχ πξνζψπνπ. Οη ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ ηελ Πξνζθνξά ηνπο
(άζρεηα κε ηνλ ηξόπν απνζηνιήο ηνπο) ζηελ έδξα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Ννζνθνκείνπ <<ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ
Δ.Δ..>>, (Οδόο Αζαλαζάθε & Δξπζξνύ ηαπξνύ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ
Σ. Κ. 115 26 ), πξνθεηκέλνπ λα πξσηνθνιιεζνύλ, ην αξγόηεξν έσο ηελ
πξνεγνύκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνύ.
Πξνζθνξέο πνπ πξσηνθνιινχληαη κεηά ηελ νξηζκέλε θαηά ην άξζξν 1.7 ηεο
παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκεξνκελία θαη ψξα δελ ιακβάλνληαη ππφςε. Η
εκεξνκελία απηή απνδεηθλχεηαη κφλν απφ ην πξσηφθνιιν εηζεξρνκέλσλ ηεο
Αλαζέηνπζαο αξρήο φπνπ γίλεηαη θαη ρξνλνζήκαλζε.
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ηελ πεξίπησζε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, νη Πξνζθνξέο παξαιακβάλνληαη
κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη ζα πεξηέξρνληαη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή κέρξη ηελ νξηζκέλε θαηά ην άξζξν 1.7 ηεο παξνχζαο
Γηαθήξπμεο εκεξνκελία θαη ψξα.
Γε ζα ιεθζνχλ ππφςε Πξνζθνξέο πνπ είηε ππνβιήζεθαλ κεηά απφ ηελ
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ψξα είηε ηαρπδξνκήζεθαλ έγθαηξα, αιιά δελ
έθζαζαλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή έγθαηξα.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηε κε εκπξφζεζκε παξαιαβή ηεο
Πξνζθνξάο ή γηα ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ πνπ ηε ζπλνδεχνπλ.
Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ
ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα
αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο
πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε.
3.2 Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
Οη Πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο.
Οη Πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε εληαίν ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ πξέπεη λα
πεξηιακβάλεη φια φζα θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε.
Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πεξηέρεη ηξεηο επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο,
ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή:
Α. «Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθώλ πκκεηνρήο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα
λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2.3. Σα δηθαηνινγεηηθά ζα πξέπεη λα είλαη
ηαμηλνκεκέλα κέζα ζηνλ Φάθειν κε ηε ζεηξά πνπ δεηνχληαη.
Β. «Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 3.4.
Γ. «Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηεο
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη
ζην άξζξν. 3.5.
ΠΡΟΟΥΗ: Σα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο δελ ππνβάιινληαη θαηά ηε
θάζε ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξώλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδόρσλ.
Οη αλσηέξσ Φάθεινη ζα ππνβιεζνχλ σο εμήο:
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο:
- έλα (1) πξσηφηππν
- έλα (1) αληίγξαθν
πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο.
Σερληθή Πξνζθνξά:
- έλα (1) πξσηφηππν,
- έλα (1) αληίγξαθν,
- έλα (1) πιήξεο αξρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), εθηφο ησλ ηερληθψλ
θπιιαδίσλ,πνπ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Σερληθήο
Πξνζθνξάο.
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά:
- έλα (1) πξσηφηππν,
- έλα (1) αληίγξαθν,
- έλα (1) πιήξεο αξρείν ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD ή DVD), πνπ ζα
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
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Ο εληαίνο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε:
«ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ»
ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
«ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΤ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ»
AΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ - ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ..»
ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 07/2014 ΓΙΑΠΡ.
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ : 26-08-2014
Όινη νη επηκέξνπο θάθεινη αλαγξάθνπλ ηελ επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφ
ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ ππνςήθηνπ
Αλάδνρνπ, ηνλ ηίηιν ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνλ ηίηιν ηνπ θαθέινπ.
ε πεξίπησζε Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ε πιήξεο
επσλπκία θαη δηεχζπλζε, θαζψο θαη αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φισλ ησλ κειψλ ηεο.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ θαθέισλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα
απνζθξαγηζηνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζηνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε.
Όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ θαη φια ηα έγγξαθα θαη ηα
ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγκέλα ή επίζεκα
κεηαθξαζκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα, κε εμαίξεζε απζηεξά ηερληθνχο φξνπο γηα
ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη αληίζηνηρε δφθηκε κεηάθξαζε ζηελ Διιεληθή θαη πνπ
κπνξεί λα είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Δμαίξεζε απνηεινχλ θαη ηα ζπλεκκέλα
ζηελ ηερληθή πξνζθνξά έληππα, ζρέδηα θαη ινηπά ηερληθά ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα
είλαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.
ε έλα από ηα αληίηππα πνπ νξίδεηαη σο πξσηόηππν , πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη επθξηλώο ε ιέμε “ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ
ππνςήθην Αλάδνρν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ ηα
άιια αληίηππα θαη ηα ειεθηξνληθά αληίγξαθα, ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο απηψλ
κε ην πξσηφηππν.
Γηα ηελ εχθνιε ζχγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ πξέπεη λα ηεξεζεί ζηε ζχληαμή ηνπο, ε
ηάμε θαη ε ζεηξά ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο.
Οη απαληήζεηο ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηαθήξπμεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο. Γελ
επηηξέπνληαη αζαθείο απαληήζεηο ηεο κνξθήο «ειήθζε ππφςε», «ζπκθσλνχκε
θαη απνδερφκεζα», θιπ.
Οη Πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο θαη δελ πξέπεη λα θέξνπλ
μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, δηαγξαθέο, πξνζζήθεο θιπ. Δάλ ππάξρεη ζηελ Πξνζθνξά
νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ
ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. Όιεο νη δηνξζψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη
αλαθεθαιαησηηθά ζηελ αξρή ηεο Πξνζθνξάο. Η αξκφδηα Δπηηξνπή
πξνζππνγξάθεη ην αλαθεθαιαησηηθφ θχιιν κε ηηο ηπρφλ, δηνξζψζεηο θαη ηηο
αλαθέξεη ζην ζπληαζζφκελν πξαθηηθφ, ψζηε λα απνδεηθλχεηαη αδηαθηινλίθεηα φηη
πξνυπήξραλ ηεο εκεξνκελίαο απνζθξάγηζεο.
ε πεξίπησζε πνπ ζην πεξηερφκελν ηεο Πξνζθνξάο ρξεζηκνπνηνχληαη
ζπληνκνγξαθίεο (abbreviations), γηα ηε δήισζε ηερληθψλ ή άιισλ ελλνηψλ, είλαη
ππνρξεσηηθφ γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν λα αλαθέξεη ζε ζπλνδεπηηθφ πίλαθα ηελ
επεμήγεζή ηνπο.
Με ηελ ππνβνιή ηεο Πξνζθνξάο ζεσξείηαη βέβαην, φηη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
είλαη απνιχησο ελήκεξνο απφ θάζε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ
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Έξγνπ, ησλ πεγψλ πξνέιεπζεο ησλ πάζεο θχζεο πιηθψλ, εηδψλ εμνπιηζκνχ θιπ.
θαη φηη έρεη κειεηήζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θάθειν
Γηαγσληζκνχ.
Αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο Πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο
αξκφδηαο Δπηηξνπήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά είλαη απαξάδεθηε θαη δελ
ιακβάλεηαη ππφςε.
Μεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ Πξνζθνξψλ δελ γίλεηαη
απνδεθηή αιιά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θάζε δηεπθξίληζε, ηξνπνπνίεζε ή
απφθξνπζε φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο. Γηεπθξηλίζεηο δίλνληαη κφλν
φηαλ δεηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο
πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε παξνρή
δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν θαη δελ ζεσξείηαη
αληηπξνζθνξά.
Οη δηεπθξηλίζεηο ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πξέπεη λα δίλνληαη γξαπηά, εθφζνλ
δεηεζνχλ, ζε ρξφλν πνπ ζα νξίδεη ε αξκφδηα Δπηηξνπή.
3.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» πνπ ζα ππνβάιεη θάζε
ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία θαη άιια
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ σο πξνο ηηο ηππηθέο,
ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ Γηαγσληζκφ θαη ηα
νπνία πξνζδηνξίδνληαη ζηα άξζξα:
 2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο,
 2.6 Δγγύεζε πκκεηνρήο.
3.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά»
Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο
πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο παξαθάησ αλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο, δειψζεηο ή
πηζηνπνηεηηθά, κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη αξίζκεζε:
Α) Πξνζθεξφκελα είδε θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Β) πκπιεξσκέλνπο ηνπο πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο
Α) Πξνζθεξόκελα είδε θαη Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά
Η ελφηεηα Πξνζθεξφκελα είδε θαη ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή
ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηηο
παξερφκελεο απφ ηνλ ππνςήθην ππεξεζίεο. Η ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη επίζεο
λα πεξηιακβάλεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε, φπσο εγρεηξίδηα,
ηερληθά θπιιάδηα θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο
δηαθήξπμεο. ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη δειψζεηο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 18, παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07 :
(α) Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α΄ 75), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα
θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.
(β) Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα
δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα
θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο.
Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε ζα απνξξίπηεηαη
σο απαξάδεθηε.
(γ) Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή
ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή
κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηεο.
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Δπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ θαη ππεύζπλε
δήισζή ηνπο (ελλνείηαη νη πξνζθέξνληεο) πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, φηη ε
θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή
ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ
πξντφληνο θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη
απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. Πξνζθνξά
ζηελ νπνία δελ ζα ππάξρεη ε αλσηέξσ δήισζε ζα απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Δάλ δηαπηζησζεί απφ ηελ Τπεξεζία αλππαξμία ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ
δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά, θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. ηελ πεξίπησζε απηή ζηνλ πξνζθέξνληα επηβάιιεηαη
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Πνιηηηθήο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πξνκεζεηψλ, ε νπνία ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ
ελδηαθεξφκελν γηα παξνρή εμεγήζεσλ, θαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ
θνξέα πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ, πνηλή πξνζσξηλνχ απνθιεηζκνχ ηξηψλ (3)
κελψλ έσο θαη ηξηψλ (3) εηψλ ή νξηζηηθνχ απνθιεηζκνχ απφ ην ζχλνιν ησλ
πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995.
Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε θαη φηαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα
πνπ δειψλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο έρεη επηβιεζεί πνηλή
απνθιεηζκνχ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ λ. 2286/1995, ε νπνία ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Πξηλ θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη’ αξρήλ, δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ηεο
επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ δειψζεθε κε ηελ πξνζθνξά θαη κε βάζε ηελ νπνία
έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’ εμαίξεζε, πξηλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα
εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλν ιφγσ αλσηέξαο βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ελψ, κεηά ηελ ζχλαςε ηεο
ζχκβαζεο, κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή, κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα
ηνπ πξνκεζεπηή. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ
απνθαζίδνληνο νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ.
Β) Δπίζεο ζηνλ θάθειν ηεο Σερληθήο πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη
ζπκπιεξσκέλνη νη πίλαθεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. Η
εκθάληζε ηηκήο/ ηηκώλ ζηνλ ελ ιόγσ πίλαθα απνηειεί ιόγν απόξξηςεο ηεο
Πξνζθνξάο
Δπίζεο ν θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κπνξεί λα πεξηέρεη νπνηνδήπνηε
επηπιένλ ζηνηρείν ηεθκεξηψλεη πιεξέζηεξα ηελ Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ
Αλαδφρνπ θαη απαληά ζηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη ζηελ παξνχζα
Γηαθήξπμε, αιιά θαη ζηα αληίζηνηρα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.
Σνλίδεηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα ζεκεία ησλ
ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΜΜΟΡΦΩΗ θαη ε παξνρή όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ
δεηνύληαη.
Η αξκφδηα Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο
Αλαδφρνπο ζηνηρεία θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ Σερληθψλ Πξνζθνξψλ.
ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ», γηα έζησ θαη
έλα απφ ηνπο φξνπο ζηνλ πίλαθα ζπκκφξθσζεο, ηφηε ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη
απάληεζε ζην ζρεηηθφ φξν.
3.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»
Ο θάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνλ νπνίν ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλνπο ηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
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Οηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο παξαηεξεηεξίνπ
θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3.6 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο»
Ο θάθεινο «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ», πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, πξέπεη λα
πεξηέρεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ ηα νπνία
πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 2.4 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο.
3.7 Ιζρύο Πξνζθνξώλ
Οη Πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα ΔΠΣΑ (7)
κήλεο απφ ηελ επφκελε κέξα ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο.
Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Η ηζρχο ηεο Πξνζθνξάο παξαηείλεηαη ππνρξεσηηθά, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, γηα δηάζηεκα αθφκε επηά (7) κελώλ.
Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν κπνξεί λα γίλεη
θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο Πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο κφλν εθφζνλ
απηφο ην απνδερηεί.
ε πεξίπησζε πνπ ε ελ ηζρχ Πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο
Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο θαη εηδηθφηεξα:
- απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε
- θαηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή δηθαζηηθή
ελέξγεηα.
3.8 Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο
ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ
δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο
πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
3.9 Σηκέο Πξνζθνξώλ - Νόκηζκα
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ πνπ αθνξνχλ ζε νπνηνδήπνηε πξνζθεξφκελν είδνο ζα
εθθξάδνληαη ζε Δπξψ.
Η ηηκή ζα δίδεηαη ζε ΔΤΡΧ αλά κνλάδα κέηξεζεο θαη ζα ηζρχεη γηα φιν ην ρξνληθφ
δηάζηεκα ηεο ζχκβαζεο θαη γηα παξάδνζε ηνπ είδνπο ειεχζεξνπ κέρξη θαη εληφο
ησλ απνζεθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζα αλαγξάθεηαη
δε νινγξάθσο θαη
αξηζκεηηθψο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο σο θαη
θάζε άιιε επηβάξπλζε εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. πνπ ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά ζηελ
πξνζθνξά θαη ζα βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα
αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε πξνζθεξφκελν
είδνο ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ
Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί επηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί
ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο.
Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα
θάζε πξνζθεξφκελν είδνο, γηα λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη ην αθξηβέο θφζηνο, ζε
πεξίπησζε απμνκείσζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Πξνζθεξφκελν είδνο ην νπνίν
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αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ρσξίο ηηκή, ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε
κεδεληθή αμία.
Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή
δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηνπ
θνξέα νξγάλνπ.
Η ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ Πξνζθνξψλ.
ε πεξίπησζε ινγηζηηθήο αζπκθσλίαο κεηαμχ ηεο ηηκήο κνλάδαο θαη ηεο ζπλνιηθήο
ηηκήο, ππεξηζρχεη ε ηηκή κνλάδαο.
Πξνζθνξά πνπ δε δίδεη ηηκή ζε επξψ ή δίδεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα
ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, ρσξίο απηφ λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ
δηαθήξπμε, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηηκώλ ηεο Πξνζθνξάο ηνπο νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκπιεξώζνπλ ηνπο ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ.
Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
Πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνζθνξάο,
νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο
ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ ή λα ηνπο
ηξνπνπνηήζνπλ.
Α.ΡΘΡΟ 4 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
4.1 Γηαδηθαζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ θαη
Καηαθύξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνύ
4.1.1 Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ - απνζθξάγηζε Πξνζθνξώλ
Η απνζθξάγηζε ησλ Πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηελ νξηζκέλε θαηά ην άξζξν 1.8 ηεο παξνύζαο
Γηαθήξπμεο εκεξνκελία θαη ώξα ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Γξαθείν
πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ), παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ εμήο δηαδηθαζία, ζε ηξία ζηάδηα :
ην πξώην ζηάδην, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ , απνζθξαγίδεη ηνπο
θπξίσο θαθέινπο ησλ πξνζθνξώλ κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ»,
«ΣΔΥΝΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ»
θαη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΦΟΡΑ». Δάλ δελ ππάξρνπλ νη ηξεηο ππνθάθεινη, ν πξνζθέξσλ
απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη ππνβιεζέληεο
ππνθάθεινη παξακέλνπλ θιεηζηνί ζηελ Τπεξεζία.
ηελ ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηνπο θαθέινπο
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπο θαθέινπο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη
κνλνγξάθεη ηελ πξψηε θαη ηελ ηειεπηαία ζειίδα ησλ πξνζθνξψλ ή ησλ
ηκεκάησλ απηήο.
4.1.2 Γηαδηθαζία θαηαθύξσζεο Γηαγσληζκνύ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο
Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, κε Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο
ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, θαιείηαη λα ππνβάιιεη ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, εληφο πξνζεζκίαο πνπ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε
ησλ είθνζη (20) εκεξώλ (Ν. 3614/2007, άξζξν 25) απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ηνλ Φάθειν Γηθαηνινγεηηθώλ Καηαθύξσζεο

29

(άξζξν 2.4), πξνθεηκέλνπ απηά λα ειεγρζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. Σα
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ππνβάιινληαη ζε έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν.
ε εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίδεηαη κε ηελ αλσηέξσ απφθαζε απνζθξαγίδεηαη ν
Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ
ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή φια ηα πξσηφηππα ζηνηρεία ηνπ Φαθέινπ θαηά θχιιν. ηε
δηαδηθαζία απηή θαινύληαη λα παξαζηνύλ όζνη έρνπλ ππνβάιιεη παξαδεθηή
ηερληθή θαη νηθνλνκηθή Πξνζθνξά.
Η αξκφδηα Δπηηξνπή ειέγρεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη εηζεγείηαη ζην
αξκφδην φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν απνθαίλεηαη κε ζρεηηθή ηνπ
απφθαζε θαη κε κέξηκλά ηνπ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο ε
απφθαζή ηνπ.
ε πεξίπησζε απνδνρήο ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή
θαιεί εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο, λα
ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα Γηθαηνινγεηηθά θαη Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, ηα νπνία ζα είλαη ζχκθσλα κε ηελ επηζηνιή ηεο
πξφζθιεζεο.
Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνζθέξνληνο θαη θαηάπησζε ηεο Δγγπεηηθήο
πκκεηνρήο ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαιεί ηνλ επφκελν
ζηνλ ηειηθφ Πίλαθα Καηάηαμεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ ππνςήθην Αλάδνρν, λα
ππνβάιιεη ηα Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία σο
αλσηέξσ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη
ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα
θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
4.2 Απόξξηςε Πξνζθνξώλ
Η απφξξηςε Πξνζθνξάο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Η Πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία
ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:
1. Έιιεηςε δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν
2.2.
2. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ ή / θαη παξάβαζε νπνηαζδήπνηε
ππνρξέσζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.
3. Γηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηαο φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ
παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3414/05.
4. Υξφλνο ηζρχνο Πξνζθνξάο κηθξφηεξνο απφ ην δεηνχκελν.
5. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε, αλεπίδεθηε εθηίκεζεο, ππφ αίξεζε ή/ θαη δελ
πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.
6. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη πιήξσο απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο.
7. Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο.
8. Πξνζθνξά πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε εγγπεηηθή επηζηνιή
ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ.
9. Τπεξβνιηθά ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά: Πξηλ ηελ απφξξηςε κηαο ηέηνηαο
Πξνζθνξάο ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο
αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο
κεζφδνπ παξνρήο ππεξεζίαο/ ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο/ ηηο εμαηξεηηθά
επλντθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ
ππεξεζία/ ηελ πξσηνηππία / θαηλνηνκία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη
κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ
σο ππεξβνιηθά ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
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10. Πξνζθνξά ε νπνία εκθαλίδεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ πξνζθεξνκέλνπ
θφζηνπο ζε είδνο, πξντφλ ή ππεξεζία (εθηφο εάλ ξεηά απαηηείηαη απφ ηε
Γηαθήξπμε), ή ζε κεξηθφ ή γεληθφ ζχλνιν ζε άιιν κέξνο πιελ ησλ αληηηχπσλ
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο.
11. Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
Έξγνπ.
12. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηνο λα απνξξίςεη, αλεμάξηεηα
απφ ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν Γηαγσληζκφο, Πξνζθνξά ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ γηα
ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απφξξηςεο ή ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ
Τπνςεθίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα.
4.3 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ – ΔΝΓΙΚΑ ΜΔΑ
4.3.1. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ. 118/2007(ΦΔΚ 150/Α/10-07-07) θαη ηνπ Ν. 3886/2010
(ΦΔΚ 173/Α/30-9-2010).. Οη δηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζην
Σκήκα Γξακκαηείαο (Κεληξηθφ Πξσηφθνιιν) ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνθεηκέλνπ λα
πξσηνθνιιεζνχλ θαη λα θαηαηεζεί ην νηθείν παξάβνιν, φπνπ απαηηείηαη.
4.3.2. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο εθηφο
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ λνκνζεηήκαηα δελ γίλνληαη
δεθηέο, νχηε εμεηάδνληαη.
4.3.3. Οη πξνζθεχγνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο κε δηθή ηνπο
θξνληίδα.
4.3.4. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, έλζηαζε θαηά ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη
απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή
πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν,
λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Η άζθεζε ελζηάζεσο
θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ.
4.4 Απνηειέζκαηα – Καηαθύξσζε - Μαηαίσζε Γηαγσληζκνύ
Χο θξηηήξην θαηαθύξσζεο ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε νξίδεηαη:
α)
Η ρακειόηεξε ηηκή [ + ]
β)
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά [ ]
(Σν θξηηήξην ζεκεηψλεηαη κε ζηαπξφ)
Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 20
ηνπ Π.Γ. 118/07).
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη ηειηθά ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ρακειφηεξε ηηκή, εθ ησλ
πξνκεζεπηψλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο κε βάζε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
Ιζφηηκεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ απηή αθξηβψο ηηκή θαη πνπ είλαη
ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο
πξφζθιεζεο.
Η θαηαθχξσζε γίλεηαη θαηφπηλ ειέγρνπ ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαηαθχξσζεο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. Η θαηαθχξσζε (Άξζξν 5
παξ. 2, λ. 3886/2010) γίλεηαη αθνχ παξέιζνπλ 10 εκέξεο γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο κε αθεηεξία ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
δηαγσληζκνχ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο (ινηπνχο ππνςεθίνπο).
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Η απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ ζηνλ αλάδνρν
γλσζηνπνηείηαη ζε απηφλ θαη ζηνπο ινηπνχο ζπκκεηέρνληεο.
Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη εγγξάθσο απφ ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή.
4.5. Μαηαίσζε Γηαγσληζκνύ
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα καηαηψζεη ή αθπξψζεη ή επαλαιάβεη
ηνλ Γηαγσληζκφ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο:
(i) γηα παξάηππε δηεμαγσγή, εθφζνλ απφ ηελ παξαηππία επεξεάδεηαη ην
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο,
(ii) εάλ ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα κε ηθαλνπνηεηηθφ,
(iii) εάλ ν αληαγσληζκφο ππήξμε αλεπαξθήο ή εάλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο
φηη έγηλε ζπλελλφεζε ησλ Γηαγσληδνκέλσλ πξνο απνθπγή πξαγκαηηθνχ
αληαγσληζκνχ,
(iv) εάλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά,
(v) εάλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ
ηερλνινγία είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ
νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πιηθφ,
(vi) φηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ
καηαίσζε
ε πεξίπησζε καηαίσζεο ή αθχξσζεο ή επαλάιεςεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, νη
ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ ζα έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν.
4.6. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
Γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ
απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, αξκφδην λα απνθαζίδεη είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ Ννζνθνκείνπ (θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/07).
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο γηα κεγαιχηεξε ή
κηθξφηεξε πνζφηεηα απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 30% , εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ πξνυπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 100.000,00 Δπξψ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο
απφ ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 15% θαη κηθξφηεξεο πνζφηεηαο απφ
ηελ πξνθεξπρζείζα κέρξη πνζνζηνχ 50%, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηαγσληζκφ
πξνυπνινγηζζείζαο
αμίαο
απφ
100.001,00 Δπξψ
θαη
άλσ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.
Γηα
θαηαθχξσζε κέξνπο
ηεο
πξνθεξπρζείζαο πξνκήζεηαο θάησ ηνπ
αλσηέξσ θαζνξηδνκέλνπ
πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλε απνδνρή ηνπ
πξνκεζεπηνχ.
Δηδηθά ζε πεξηπηώζεηο δηαγσληζκώλ κε θξηηήξην ηε ρακειόηεξε ηηκή ζηνπο
νπνίνπο ππνβάιιεηαη κία κόλν πξνζθνξά ή ηειηθά γίλεηαη απνδεθηή κία
κόλν πξνζθνξά θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκώλ είηε
πξνεγνύκελσλ δηαγσληζκώλ είηε ηεο αγνξάο πνπ λα επηβεβαηώλνληαη κε
παξαζηαηηθά,
ν
δηαγσληζκόο
καηαηώλεηαη
θαη
επαλαιακβάλεηαη
ππνρξεσηηθά.
Αξζξν 5 Καηάξηηζε ύκβαζεο – Γεληθνί Όξνη ύκβαζεο
Μεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξαθεί χκβαζε.
Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο Πξνζθνξέο
ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
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Η χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ζα δηέπεηαη
απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην
πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο. Σν θείκελν ηεο χκβαζεο ζα θαηηζρχεη ησλ
παξαξηεκάησλ ηεο εθηφο πξνθαλψλ ή παζίδεισλ παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα, πνπ
δε ζα ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηα απηήο ή ζε
πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο,
ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, ε
Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ε παξνχζα Γηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο
ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 60/2007, ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απνζηείιεη πξνο ηελ
Τπεξεζία Δπηζήκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε
ηελ ππνγξαθείζα ζχκβαζε.
Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν έρεη θαηαθπξσζεί ν Γηαγσληζκφο ππνρξενχηαη λα
πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλαθνίλσζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο, γηα ππνγξαθή
ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο πξνζθνκίδνληαο Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο
ύκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηνπ ζπκβαηηθνχ
ηηκήκαηνο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ν ρξόλνο ηζρύνο
ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνο ππνγξαθή ζύκβαζεο
πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξόλνπ, δειαδή ζα ηζρύεη κέρξη επηζηξνθήο ηεο
ζηελ Σξάπεδα.
Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δέθα (10) εκεξώλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα
έρεη παξνπζηαζηεί γηα λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ή πξνζέιζεη αιιά δελ θαηαζέζεη
Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο ύκβαζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ
ηεχρνο,κπνξεί λα θεξπρζεί έθπησηνο, θαη λα θαηαπέζεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο ε Δγγχεζε πκκεηνρήο, ρσξίο άιιε δηαδηθαζηηθή ελέξγεηα. ε απηή ηελ
πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηεο χκβαζεο ζηνλ
επφκελν ζηε ζεηξά θαηάηαμεο δηαγσληδφκελν. Η απφθαζε απηή ιακβάλεηαη εηο
βάξνο ηνπ εθπηψηνπ θαη ζα αθνξά θάζε κέηξν γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε δεκηάο
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Η αλσηέξσ Δγγπεηηθή Δπηζηνιή εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα
(Παξάξηεκα Β).
Αξζξν 6 Σξόπνο Πιεξσκήο – Κξαηήζεηο
6.1 Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα είλαη ζε ΔΤΡΧ θαη ζα γίλεη απφ ην Σακείν
ηνπ Ννζνθνκείνπ κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο έπ’ νλφκαηί ηνπ , αθνχ
πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ δελ εθθξεκεί
θακία ζε βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ παξάβαζε ηεο ζπκβάζεσο
(Σηκνιφγην,
Φνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα,
αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα
θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο θαη λνκηκνπνίεζε εθπξνζψπνπ θ.ι.π.) θαη εληφο δχν
κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ ηηκνινγίσλ ( θαη ζχκθσλα κε ην
Π.Γ166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5-6-2003) πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/29-06-2000 θαη ην άξζξν 5 ηνπ
Ν.2955/2001). Σα έγγξαθα απηά ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή
ππνδηεχζπλζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη αθνχ ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ αξκφδην
ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο, ζα πξνρσξνχλ ζηελ έθδνζε εληάικαηνο
πιεξσκήο, ην νπνίν ζα ζεσξείηαη αξκνδίσο. Κάζε δηαθνξά σο πξνο ηελ
θαηαβνιή ηεο δαπάλεο, ζα θξίλεηαη ην πξψηνλ ππνρξεσηηθά απφ ην Γ..
ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα νπνίν ζα απνθαζίδεη πεξί ηεο βαζηκφηεηαο ή κε ηνπ
εθδνζέληνο ηηκνινγίνπ θαη πεξί ηεο λνκηκφηεηαο απηνχ. Η αλσηέξσ
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δηαδηθαζία δεζκεχεη ηελ εηαηξεία θαη νθείιεη λα ηελ γλσζηνπνηεί πξνο ηελ
νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή αξρή πξνζθχγεη, ζε πεξίπησζε πνπ δηεθδηθήζεη ηελ
απνδεκίσζε απηή δηθαζηηθψο, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, (π.ρ. αγσγή,
πξνζθπγή, δηαηαγή πιεξσκήο θιπ.).
6.2

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λφκηκεο
θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπvζε, (ζήκεξα είλαη):
i) Πνζνζηνχ 2% (αξ. 24 ηνπ Ν.3846/2010) ππέξ ςπρηθήο πγείαο
ii) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ, άξζξν 22
Π.Γ. 422/1981), 1,50% θαη επί ηνπ πνζνχ απηνχ επηβάιιεηαη ηέινο
ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%,
ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).
iii) Σνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνπ
εηζνδήκαηνο.

6.3

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη
ην Ννζνθνκείν

Αξζξν 7 Πνηληθέο Ρήηξεο – Δθπηώζεηο
7.1. Οη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ή
κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ απνζχξνπλ ηελ
πξνζθνξά ηνπο ή κέξνο ηεο, ην Ννζνθνκείν κπνξεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο
(έθπησζε, θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, θ.ι.π.) ρσξίο λα
απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή δηθαζηηθή ελέξγεηα.
7.2.

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

7.3.

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο
απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, εθ' φζνλ,
δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ή ζε πεξίπησζε
επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ή ζε
πεξίπησζε πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. ηνλ
πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή
ζχκβαζε επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Ννζνθνκείνπ αζξνηζηηθά ή
δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο:
Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.
Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο
ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είηε κε
δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ, είηε κε απ' επζείαο αγνξά.
Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ
πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
Ν.2286/95.
Οηηδήπνηε άιιν πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 32 , 33 θαη 34 ηνπ Π. Γ. 118/07.





7.3

Σα πνζά ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ ζα θαηαπέζνπλ, ζα εηζπξάηηνληαη απφ
ηελ εγγχεζε ηεο Πξνκεζεχηξηαο, ζε πεξίπησζε δε πνπ απηή ζα εμαληιεζεί,
ζα παξαθξαηνχληαη απφ ην ηίκεκα πνπ έρεη πηζησζεί. ε πεξίπησζε ηέινο
αλππαξμίαο απηνχ, ζα εηζπξάηηνληαη απ' επζείαο απφ ηελ πξνκεζεχηξηα. Οη
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παξαπάλσ ζπλέπεηεο επέξρνληαη αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιε λφκηκε
ππνρξέσζε ηεο πξνκεζεχηξηαο γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο, σο θαη αλεμάξηεηα
απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη ην Ννζνθνκείν γηα ηελ ηπρφλ δεκηά πνπ
ζα ππνζηεί απφ ηηο αηηίεο απηέο.
Αξζξν 8 Τπνρξεώζεηο Αλαδόρνπ
1. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Έξγνπ, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη
ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηνπ
Έξγνπ.
2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζην Έξγν (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
3. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία
εθηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ
νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε πεξίπησζε
νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη
κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
4. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη
πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε
ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
5. Ο Αλάδνρνο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νχηε
λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
χκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε
έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο,
ζε φισο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο
θιπ., ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε θακία δε αλάινγε
πεξίπησζε ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή
ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά
πξφζσπα.
6. Ο Αλάδνρνο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο ή
ηεο Γηαθήξπμεο ή ηεο Πξνζθνξάο ηνπ, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή
δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ
πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο.
7. ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ
Αλάδνρν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ
ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη
εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα απαξαίηεηα
απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
8. Η Αλαζέηνπζα Αξρή απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ
ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Η
Αλαζέηνπζα Αξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
9. Ο αλάδνρνο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ
πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε
ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή
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ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε.
ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο
ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
10. Ο Αλάδνρνο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ηεο πξνκήζεηαο
κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ.
11. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα Μέιε πνπ
απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ θαη εηο νιφθιεξνλ
ππεχζπλα έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ
απνξξενπζψλ απφ ηε Γηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ
ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα
πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζα Αξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο
Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ
γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ.
12. ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο Έλσζεο/
Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο
βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα Μέιε
ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο.
13. ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ
Αλάδνρν, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν
εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε
ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ
κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Αλάδνρν, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία εμεηάδεη
αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη
πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο
ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο
πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη
απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη νη Δγγπεηηθέο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε.
14. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05.
Αξζξν 9 Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία
Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε
ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε
θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ
ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ
εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα.
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Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν
κέξε, λα πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα
δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα
κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε αξκνδηφηεηα γηα
ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ
παξαπάλσ παξάγξαθν.
Αξζξν 10 ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ - ΠΑΡΑΓΟΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ
10. 1. Οη εθάζηνηε παξαγγειίεο ζα δίδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή εγγξάθσο ε
πξνθνξηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη
παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά θαη ζχκθσλα κε ηα ρξνληθά φξηα πνπ ζα
αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη ζηε ζχκβαζε, ζηελ απνζήθε ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
10. 2. Η παξάδνζε ζα γίλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε δηθά ηνπο κεηαθνξηθά
κέζα, έμνδα θαη επζχλε ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε εξγάζηκεο
εκέξεο θαη ψξεο .
10. 3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη
ην ¼ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή λα κεηαηίζεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ
Ννζνθνκείνπ (θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ
Π.Γ.118/07).
10.4. Η παξαιαβή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή,
παξνπζία ηνπ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ εθ' φζνλ ην επηζπκεί. Η πνηνηηθή παξαιαβή
ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ.
118/97. ε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη ηα απφ
ηε ζχκβαζε πξνβιεπφκελα ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαίλεηαη
ηειεζίδηθα γηα ηελ απφξξηςε ή παξαιαβή ηνπ είδνπο.
ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο απφξξηςεο ηεο πξνκήζεηαο, απφ ην Γ. .
ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην
είδνο ή ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ άκεζα ρσξίο λα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο,
δηαθνξεηηθά εθαξκφδνληαη θαη’ απηνχ νη πξνβιεπφκελεο πεξί έθπησζεο
θπξψζεηο.
10. 5. Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ
εθείλσλ πνπ ζα θξίλνληαη ζαλ αθαηάιιεια απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο.
10. 6. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ
θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο
ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο
ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε
γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ
ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ
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γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Δηδηθφηεξα:
Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο
ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη
δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο
ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ο Πξνκεζεπηήο κεηαθέξεη απηέο
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.
ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη
νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Πξνκεζεπηή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα
πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο
δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο
ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα
νθείιεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θάλεη
ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα αμηψζεη πιεξσκή θαη
απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη απνζεηηθέο δεκίεο πνπ
ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα πξνβεί ζηε ιχζε ηεο
χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή, θεξχζζνληαο ηνλ έθπησην.
Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα,
πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ
θαηά θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ
εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ
εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο
άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ
εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη γξαπηά κε
φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα
ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο,
έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν Πξνκεζεπηήο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα
έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ,
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ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ,
αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα θάζε ζεηηθή ή
απνζεηηθή δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ
αγσγήο ή ηνπ έλδηθνπ κέζνπ.
ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο ή Αλάπηπμεο ή ε Τ.ΠΔ. ή
ε Δ.Π.Τ. ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή κε νπνηαδήπνηε
ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηνπλ ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο
αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε
απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα κεηψζεη ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη
θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
12.2. ε πεξίπησζε πνπ ζπκβαζηνπνηεζεί ηαθηηθφο δηαγσληζκφο απηνκάησο ε
ζχκβαζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο δηαθφπηεηαη
ΜΔΡΟ Β: ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………..
Καηάζηεκα ……………………………………Ηκεξνκελία έθδνζεο……………….
Πξνο ην Ννζνθνκείν << ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ..”
Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26
Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο Αξ….………………………..
ΔΤΡΩ……………...
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα κε ηελ παξνχζα επηζηνιή,
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη
δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο Δηαηξίαο ……….. νδφο ………….
αξηζκφο … ΣΚ ………..,}
{ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ
α)…….….... νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………
β)……….…. νδφο............................. αξηζκφο.................ΣΚ………………
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,}
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ ………………………………… γηα ηε ζπκκεηνρή
ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο (ηάδε ηνπ κελφο ηνπ έηνπο ηάδε)….………….
γηα ηελ πξνκήζεηα (ηνπ ηάδε είδνπο) ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ηνλ
πξνυπνινγηζκφ κε δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ)
..................................., ζχκθσλα κε ηε κε αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη θαζ’ φιν ην ρξφλν ηζρχνο ηεο κφλν ηηο απφ ηε
ζπκκεηνρή ζηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο
{ε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ: ηεο ελ ιφγσ Δηαηξίαο.}
{ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ: ησλ Δηαηξηψλ ηεο Έλσζεο ή
Κνηλνπξαμίαο αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν
ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή
Κνηλνπξαμίαο.}
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί
κε κφλε ηε δήισζή ζαο, νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή
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έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3)
εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ έγγξαθε
δήισζή ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ ………………(εκείσζε πξνο ηελ Σξάπεδα : ν
ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπιάρηζηνλ θαηά έλα (1) κήλα
ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο Πξνζθνξάο, όπσο αλαθέξεηαη ζρεηηθά ζηε
δηαθήξπμε).
Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ζηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο,
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
(Δξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο …………..
Καηάζηεκα ……………………………………Ηκεξνκελία έθδνζεο……………….
Πξνο ην Ννζνθνκείν << ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ..”
Αζαλαζάθε & Δξπζξνχ ηαπξνχ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26
Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ’ αξηζκ................ γηα επξώ.......................
Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ
δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ
{ε πεπίπηωζη μεμονωμένηρ εηαιπίαρ : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο ………….
Αξηζκφο ……. Σ.Κ. ………}
{ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ ή Κοινοππαξίαρ : ησλ Δηαηξηψλ
α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. …………..
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο
κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο},
θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ........................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο κε αξηζκφ................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο (ζπκπιεξψλεηε
ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ) …………. γηα ηελ πξνκήζεηα (ηνπ
ηάδε είδνπο) ζπλνιηθήο αμίαο (ζπκπιεξψλεηε ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ηίκεκα κε
δηεπθξίληζε εάλ πεξηιακβάλεη ή φρη ηνλ ΦΠΑ) ………........, ζχκθσλα κε ηε κε
αξηζκφ................... Γηαθήξπμή ζαο.
Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη
ππνρξενχκαζηε λα ζαο θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο
αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο,
κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
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Η παξνύζα ηζρύεη κέρξηο όηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο όηνπ ιάβνπκε
έγγξαθε δήισζή ζαο όηη κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο
απαιιαγκέλε από θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ
δνζεί ζην Γεκφζην θαη ζηα ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο,
δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο.
(Δξοςζιοδοηημένη ςπογπαθή)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΧΝ
«ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ – ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. »
ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ
Αξηζκ. ύκβαζεο: ΓΙΑΠΡ. 07-2014
Aξηζκ. Πξση. ...................

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑΚΟΤ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΙΚΟΤ

Αζήλα ζήκεξα ......................... ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Αζελψλ "ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ
– ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.." πνπ εδξεχεη ζηνπο Ακπεινθήπνπο, Αζαλαζάθε &
Δξπζξνχ
ηαπξνχ,
νη
ππνγεγξακκέλνη,
αθ'
ελφο
κελ
ν Πξφεδξνο ηνπ Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ θαη αθ’
εηέξνπ (ε εηαηξεία) "………….." κε έδξα ……..Σει. ……., Fax: …… θαη Α.Φ.Μ.
………
θαη
εθπξνζσπνχκελε
λφκηκα
απφ
ηνλ
/
ηελ
…….........…………………………………………………….……………………………
ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ απνδεθηά ηα παξαθάησ :
Ο πξψηνο ζπκβαιιφκελνο ζην εμήο ζα απνθαιείηαη ράξε ζπληνκίαο
ΝOΟΚΟΜΕΙΟ ελψ ν δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο ζα απνθαιείηαη ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ.
Σν Ννζνθνκείν δηελήξγεζε δηαγσληζκφ γηα ηελ ...............................ζχκθσλα κε
ηελ απφ ……………… απφθαζε .
Γηελεξγεζέληνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηελ επηηξνπή πνπ είρε νξηζζεί, πξνηάζεθε
θαη εγθξίζεθε κε ηελ απφ …………….. απφθαζε
ηνπ Ννζνθνκείνπ , ε
θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ ζπκβαιιφκελν πξνκεζεπηή αληί ζπλνιηθνύ
πνζνύ ……………………ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη κε ηνπο παξαθάησ
φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο:
ΑΡΘΡΟ 1ν:
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
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1. 1. Η παξνχζα ζχκβαζε ηζρχεη γηα έλα έηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ
………………… έσο …………….….
1. 2. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο κπνξεί λα παξαηαζεί , κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηκέο,
γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα επηπιένλ κελψλ :

Με κνλνκεξέο δηθαίσκα ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο
παξάηαζεο, κεηά ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο θαη

Με ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηνπο επφκελνπο ελλέα κήλεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν:
ΕΓΓΤΗΕΙ
2. 1. O πξνκεζεπηήο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο
θαηέζεζε ζην Ννζνθνκείν ηελ ππ' αξηζκ. …………. εγγχεζε θαιήο
εθηέιεζεο πνζνχ ……..….. Δπξψ ηεο ηξάπεδαο .............................. κε
απεξηόξηζην ρξόλν ηζρύνο
2. 2. Η εγγχεζε ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ ιήμε ηεο
ζχκβαζεο θαη ηεο ηπρφλ παξάηαζεο απηήο θαη κε ηελ απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ εθθξεκείο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή.
Αξζξν 3ν:
Σξόπνο Πιεξσκήο – Κξαηήζεηο
3.1

Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ ζα είλαη ζε ΔΤΡΧ θαη ζα γίλεη απφ ην Σακείν
ηνπ Ννζνθνκείνπ κε έθδνζε εληάικαηνο πιεξσκήο έπ’ νλφκαηί ηνπ , αθνχ
πξνζθνκηζζνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη εθφζνλ δελ εθθξεκεί
θακία ζε βάξνο ηνπ πνηλή απνξξένπζα απφ παξάβαζε ηεο ζπκβάζεσο
(Σηκνιφγην,
Φνξνινγηθή
ελεκεξφηεηα,
αζθαιηζηηθή
ελεκεξφηεηα
θαηαζηαηηθφ εηαηξείαο θαη λνκηκνπνίεζε εθπξνζψπνπ θ.ι.π.) θαη εληφο δχν
κελψλ απφ ηελ θαηάζεζε ησλ ηηκνινγίσλ ( θαη ζχκθσλα κε ην
Π.Γ166/2003 (ΦΔΚ 138/Α/5-6-2003) πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο
Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/29-06-2000 θαη ην άξζξν 5 ηνπ
Ν.2955/2001). Σα έγγξαθα απηά ζα πξνζθνκίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή
ππνδηεχζπλζε ηνπ λνζνθνκείνπ θαη αθνχ ζα ειέγρνληαη απφ ηνλ αξκφδην
ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο, ζα πξνρσξνχλ ζηελ έθδνζε εληάικαηνο
πιεξσκήο, ην νπνίν ζα ζεσξείηαη αξκνδίσο. Κάζε δηαθνξά σο πξνο ηελ
θαηαβνιή ηεο δαπάλεο, ζα θξίλεηαη ην πξψηνλ ππνρξεσηηθά απφ ην Γ..
ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα νπνίν ζα απνθαζίδεη πεξί ηεο βαζηκφηεηαο ή κε ηνπ
εθδνζέληνο ηηκνινγίνπ θαη πεξί ηεο λνκηκφηεηαο απηνχ. Η αλσηέξσ
δηαδηθαζία δεζκεχεη ηελ εηαηξεία θαη νθείιεη λα ηελ γλσζηνπνηεί πξνο ηελ
νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή αξρή πξνζθχγεη, ζε πεξίπησζε πνπ δηεθδηθήζεη ηελ
απνδεκίσζε απηή δηθαζηηθψο, κε νπνηαδήπνηε κνξθή, (π.ρ. αγσγή,
πξνζθπγή, δηαηαγή πιεξσκήο θιπ.).

3.2

Ο πξνκεζεπηήο θαηά ηελ πιεξσκή ππφθεηηαη ζηηο εθάζηνηε λφκηκεο
θξαηήζεηο θαη θάζε άιιε επηβάξπvζε, (ζήκεξα είλαη):
i) Πνζνζηνχ 2% (αξ. 24 ηνπ Ν.3846/2010) ππέξ ςπρηθήο πγείαο
ii) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ, άξζξν 22
Π.Γ. 422/1981), 1,50% θαη επί ηνπ πνζνχ απηνχ επηβάιιεηαη ηέινο
ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%,
ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).
iii) Σνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνπ
εηζνδήκαηνο.
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3.3

Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ΦΠΑ) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη
ην Ννζνθνκείν
Αξζξν 4ν:
Πνηληθέο Ρήηξεο – Δθπηώζεηο

4.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη
απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ’ απηήλ, εθ' φζνλ, δελ θφξησζε,
παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν
ή ζην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ή ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ή ζε πεξίπησζε
πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ
θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά νη παξαθάησ θπξψζεηο:

Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο.

Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή είηε απφ ηνπο
ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζηνλ δηαγσληζκφ, είηε κε
δηελέξγεηα λένπ δηαγσληζκνχ, είηε κε απ' επζείαο αγνξά. Κάζε άκεζε ή
έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα
πξνθχςεη, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή.

Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην ζχλνιν ησλ
πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ
Ν.2286/95.

Οηηδήπνηε άιιν πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 32 , 33 θαη 34 ηνπ Π. Γ. 118/07.
4.2

Σα πνζά ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ πνπ ζα θαηαπέζνπλ, ζα εηζπξάηηνληαη απφ
ηελ εγγχεζε ηεο Πξνκεζεχηξηαο, ζε πεξίπησζε δε πνπ απηή ζα εμαληιεζεί,
ζα παξαθξαηνχληαη απφ ην ηίκεκα πνπ έρεη πηζησζεί. ε πεξίπησζε ηέινο
αλππαξμίαο απηνχ, ζα εηζπξάηηνληαη απ' επζείαο απφ ηελ πξνκεζεχηξηα. Οη
παξαπάλσ ζπλέπεηεο επέξρνληαη αλεμάξηεηα απφ θάζε άιιε λφκηκε
ππνρξέσζε ηεο πξνκεζεχηξηαο γηα ηηο παξαπάλσ αηηίεο, σο θαη αλεμάξηεηα
απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ δηθαηνχηαη ην Ννζνθνκείν γηα ηελ ηπρφλ δεκηά πνπ
ζα ππνζηεί απφ ηηο αηηίεο απηέο.
Αξζξν 5ν:
Τπνρξεώζεηο πξνκεζεπηή

5.1

5.2

5.3

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη
λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή(Ννζνθνκείν), ππνρξενχηαη
δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο
πνπ αθνξνχλ ζην Έξγν (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα
απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ.
Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ
ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία
εθηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο, πνπ ζα αζρνιεζνχλ ή ζα παξάζρνπλ
νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα χκβαζε. ε
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο
ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
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Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα
εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα
αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο(Ννζνθνκείνπ).
5.5
Ο πξνκεζεπηήο δε δηθαηνχηαη λα εθρσξεί ηε ζχκβαζε ζε νπνηνδήπνηε
ηξίην, νχηε λα αλαζέηεη ππεξγνιαβηθά ζε ηξίηνπο κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, νχηε λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίην, ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο(Ννζνθνκείνπ), ε
νπνία δίδεηαη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηεο, ζε φισο εμαηξεηηθέο
πεξηπηψζεηο. ε πεξίπησζε εθρψξεζεο, ππεξγνιαβίαο θιπ., ν
πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθνκίδεη ζηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή(Ννζνθνκείν) ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά ζε πξψηε αίηεζε απηήο. ε
θακία δε αλάινγε πεξίπησζε ν πξνκεζεπηήο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο
ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλάζεζεο εξγαζηψλ ζε
ηξίηνπο ή εθρψξεζεο ή ππεξγνιαβίαο, νχηε ε Αλαζέηνπζα
Αξρή(Ννζνθνκείν) ζπλδέεηαη ζπκβαηηθά κε ηα ηξίηα απηά πξφζσπα.
5.6
Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο
χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
(Ννζνθνκείν) ή θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή
δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ
πξνέξρεηαη, αιιά κέρξη ην χςνο ηνπ πνζνχ ηεο χκβαζεο.
5.7
ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ
πξνκεζεπηή, ν νπνίνο ππνρξενχηαη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε
πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία λα ηα
αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
(Ννζνθνκείν) ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία.
5.8
Η Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν) απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη
ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε
ηεο πξνκήζεηαο. Η Αλαζέηνπζα Αξρή(Ννζνθνκείν) δελ έρεη ππνρξέσζε
θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε
άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή ή ηξίησλ.
5.9
Ο πξνκεζεπηήο εγγπάηαη θαη θέξεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο, πνπ
πξνβιέπνληαη ή απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα χκβαζε θαη ην Νφκν θαη ζε
ζρέζε κε νπνηαδήπνηε εξγαζία εθηειείηαη απφ άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνχλ
ή ζα παξάζρνπλ νπνηεζδήπνηε ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηελ παξνχζα
χκβαζε. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ
πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνλ απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
5.10 Ο πξνκεζεπηήο θέξεη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ θαηαζηξνθή ή θζνξά ηεο
πξνκήζεηαο κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ.
5.11 ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα Μέιε ηεο
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή
ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα
ππφινηπα Μέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο
χκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
5.12 ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο
δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ
πξνκεζεπηή, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ
ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ
πξνκεζεπηή, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε
γηα ηε δπλαηφηεηα εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(Ννζνθνκείνπ). ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν)
5.4
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δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο,
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ
απαξηίδνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη
ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ), ε νπνία
εμεηάδεη αλ εμαθνινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ
κέινπο νη πξνυπνζέζεηο αλάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή
πηψρεπζεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή
ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε
ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε
ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
(Ννζνθνκείνπ) θαη νη Δγγπεηηθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε.
5.13 Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο λα
ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3414/05.

ΑΡΘΡΟ 6ν:
ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν
Πξνκεζεπηήο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε
γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ
ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. Δπίζεο ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα κελ
γλσζηνπνηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ πνπ ζα εθηειέζεη ρσξίο ηελ
πξνεγνχκελε έγγξαθε έγθξηζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείν) .
Δηδηθφηεξα:
Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζε φζνπο
ππαιιήινπο αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ θαη
δηαζθαιίδεη φηη νη ππάιιεινη απηνί είλαη ζε πιήξε γλψζε θαη ζπκθσλνχλ κε ηηο
ππνρξεψζεηο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο. Ο Πξνκεζεπηήο κεηαθέξεη απηέο
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ζηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ θαη ζηνπο κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ζπλδεφκελνπο κε απηφλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ παξφληνο Έξγνπ.
ε θάζε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ή εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ νη
νπνίεο ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ Πξνκεζεπηή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζηα
πιαίζηα εθηέιεζεο ηνπ παξφληνο Έξγνπ, νη νπνίεο είλαη εκπηζηεπηηθέο γηα ζθνπνχο
δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ απηνχ. Χο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο
θαη ζηνηρεία λννχληαη φζα δελ είλαη γλσζηά ζε ηξίηνπο, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηα.
Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ηε δηαθχιαμε φισλ
ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο θνηλνχο ρψξνπο ζπλεξγαζίαο θαη ζηνπο
αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ην Έξγν, απνθιεηφκελεο ηεο δηαθπγήο, δηαξξνήο
ή κεηαθνξάο ζε άιια άηνκα, ρψξνπο ή εηαηξείεο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή(Ννζνθνκείν) γηα ηα κέηξα πνπ παίξλεη πξνο
ηελ θαηεχζπλζε απηή.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη δηαξξνή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία απνδεδεηγκέλα
νθείιεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή(Ννζνθνκείν) δηαηεξεί ην
δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ «πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο» θαη λα
αμηψζεη πιεξσκή θαη απνδεκίσζε γηα φιεο ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο, ζεηηθέο ή θαη
απνζεηηθέο δεκίεο πνπ ζα έρεη θαηά πεξίπησζε ππνζηεί θαζψο επίζεο θαη λα
πξνβεί ζηε ιχζε ηεο χκβαζεο κε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή, θεξχζζνληαο ηνλ
έθπησην.
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Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο ράξηεο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα,
πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ
έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ
θαηά θπξηφηεηα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν). Ο Πξνκεζεπηήο, κφιηο
νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη ηα
ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν).. Ο Πξνκεζεπηήο κπνξεί λα θξαηά
αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα
ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε
γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείν). Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ
νη δηαηάμεηο ηνπ λ.2121/1993 πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ε πεξίπησζε άζθεζεο αγσγήο ή ελδίθνπ κέζνπ θαηά ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο
απφ ηξίην γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηηθά κε δηθαηψκαηα επί ηνπ ινγηζκηθνχ ή ηνπ
εμνπιηζκνχ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν) νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακέζσο θαη
γξαπηά κε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ηνλ Πξνκεζεπηή, ν νπνίνο
ππνρξενχηαη λα ακπλζεί, δηθαζηηθά θαη εμσδηθαζηηθά, γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ), έλαληη ηνπ ηξίηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν
Πξνκεζεπηήο αθελφο βαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα ηα νπνία ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη
ε Αλαζέηνπζα Αξρή(Ννζνθνκείν) εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη
θάζε δηθαζηηθήο δαπάλεο ή ακνηβήο δηθεγφξσλ, αθεηέξνπ ππνρξενχηαη λα
απνδεκηψζεη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν) γηα θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή
δεκία πνπ ζα ππνζηεί απφ ελδερφκελε απνδνρή ηεο παξαπάλσ αγσγήο ή ηνπ
έλδηθνπ κέζνπ.
Αξζξν 7o:
ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΔ - ΠΑΡΑΓΟΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ
7.1

Οη εθάζηνηε παξαγγειίεο ζα δίδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή εγγξάθσο ε
πξνθνξηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη
παξαδφζεηο ζα γίλνληαη ηκεκαηηθά ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

7.2

Η παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά απφ ηνπο πξνκεζεπηέο κε δηθά ηνπο
κεηαθνξηθά κέζα, έμνδα θαη επζχλε ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζε
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο .

7.3

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη
ην ¼ ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ ή λα κεηαηίζεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ. . ηνπ
Ννζνθνκείνπ (θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ Π.Γ.118/07).

7.4

Η παξαιαβή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζα γίλεηαη απφ αξκφδηα επηηξνπή,
παξνπζία ηνπ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ εθ' φζνλ ην επηζπκεί. Η πνηνηηθή παξαιαβή ζα
γίλεηαη ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γ. 118/97. ε
πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη ηα απφ ηε ζχκβαζε
πξνβιεπφκελα ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ απνθαίλεηαη ηειεζίδηθα γηα ηελ
απφξξηςε ή παξαιαβή ηνπ είδνπο.ε πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο απφξξηςεο
ηεο πξνκήζεηαο, απφ ην Γ. . ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην είδνο ή ηα είδε πνπ απνξξίθζεθαλ άκεζα
ρσξίο λα πξνβάιιεη αληηξξήζεηο, δηαθνξεηηθά εθαξκφδνληαη θαη’ απηνχ νη
πξνβιεπφκελεο πεξί έθπησζεο θπξψζεηο.

7.5

Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ εηδψλ
εθείλσλ πνπ ζα θξίλνληαη ζαλ αθαηάιιεια απφ ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο.
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7.6

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν
πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε
εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη ηνπο
ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ.
Αξζξν 8o:
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

8.1 ε πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο ή Αλάπηπμεο ή ε Τ.ΠΔ. ή ε
Δ.Π.Τ., ή άιιε Τπεξθείκελε Αξρή, ή άιινο θνξέαο ρνξεγήζεη είδε ζην
Ννζνθνκείν κε νπνηαδήπνηε ηξφπν (δσξεά, ζχκβαζε, θ.ι.π.) πνπ θαιχπηνπλ
ζην ζχλνιν ή θαηά έλα κέξνο ηηο αλάγθεο ηνπ, κνλνκεξψο ην Ννζνθνκείν θαη
ρσξίο δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε απφ κέξνπο ηνπ πξνκεζεπηή κπνξεί λα κεηψζεη
ηηο ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο κέρξη θαη ηνπ ζπλφινπ απηψλ.
8.2 Η ζχκβαζε παξακέλεη ζε ηζρχ θαη φηαλ ην Ννζνθνκείν δελ θάλεη ρξήζε
απηήο, ή γηαηί εθνδηάδεηαη κε ηα είδε ηεο ή θαη κε άιια πνπ κπνξνχλ λα
αληηθαηαζηήζνπλ απηά, απφ ην Κξάηνο ή θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή απφ
δσξεέο θ.ι.π., ή γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ
ζπκβαηηθψλ εηδψλ.
8.3 Δάλ γίλεη, πξηλ ηελ ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, πξνθήξπμε λένπ
δηαγσληζκνχ ην γεγνλφο απηφ δελ απνηειεί ιφγν θαηαγγειίαο ηεο ή
ππαλαρψξεζεο απφ απηήλ ηνπ πξνκεζεπηή.
8.4 Καηαγγειία, δηαθνπή, ή αλαζεψξεζε ηεο ζχκβαζεο επηηξέπεηαη κφλνλ εάλ
λφκνο ην επηβάιεη, ή φξνη ηεο δηαθήξπμεο ην πξνβιέπνπλ.
8.5 Οη αλαγξαθφκελεο ηηκέο ησλ εηδψλ παξακέλνπλ ζηαζεξέο κέρξη ηελ ιήμε ηεο
ζχκβαζεο θαη ηπρφλ παξάηαζεο απηήο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία κεηαβνιή ή
αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιφγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά ή γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 388 Α.Κ. θαη ησλ
επνκέλσλ ηνπ.
8.6 Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο αλαδεηρζεί γηα ην
αληηθείκελν απηήο λένο πξνκεζεπηήο, ε ηζρχο ηεο παχεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο
λέαο ζχκβαζεο.
8.7 Απαγνξεχεηαη ε αιιαγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία δειψζεθε
φηη ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξντφλ θαη κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Καη’
εμαίξεζε κπνξεί λα εγθξηζεί ε αλσηέξσ αιιαγή κφλνλ ζε πεξίπησζε αλσηέξαο
βίαο ή δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεισζέληνο εξγνζηαζίνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
κεηά απφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή. ε απηή ηελ πεξίπησζε
απαηηείηαη απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
8.8 Γηα ζέκαηα, πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηε χκβαζε ή ζε πεξίπησζε
πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη - αληηθαηηθνί φξνη θαη δηαηάμεηο απηήο, ζα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, ε
Οηθνλνκηθή ηνπ Πξνζθνξά θαη ε Γηαθήξπμε, εθαξκνδνκέλσλ επίζεο
ζπκπιεξσκαηηθψο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.
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8.9 Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ
απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ
ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θιπ. ή φηαλ
άιινη παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ πξνθαινχλ.
8.10 Ο πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο
ησλ εηδψλ, ηελ αμία ησλ δεηγκάησλ ζε πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνηφηεηαο θαη ινηπψλ
ζηνηρείσλ ησλ εηδψλ, ηα έμνδα ηεο ρεκηθήο εμέηαζεο ή ηεο δηελεξγεζείζεο
πξαγκαηνγλσκνζχλεο εθφζνλ ην απνηέιεζκα απηψλ απέδεημε φηη ην είδνο πνπ
εμεηάζηεθε δελ αληαπνθξίλεηαη κε ην ζπκθσλεζέλ.
8.11 Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ :

Καιχθζεθε ε θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα.

Με ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ έρεη παξαδνζεί νιφθιεξε ε
παξαγγειζείζα πνζφηεηα κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε ή κέρξη ην ηέινο ηεο παξάηαζεο.

Παξαιήθζεθε νξηζηηθά (πνηνηηθά-πνζνηηθά) θαη ε ηειεπηαία πνζφηεηα
είδνπο πνπ παξαγγέιζεθε εληφο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ.

Έγηλε ε απνπιεξσκή φισλ ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ αθνχ
πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο.

Δθπιεξψζεθε θάζε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε θαη απνδεζκεχηεθε ε εγγπεηηθή
επηζηνιή.
Αξζξν 9ν:
Δθαξκνζηέν Γίθαην – Γηαηηεζία
Η χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε
ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε
Αλαζέηνπζα Αξρή (Ννζνθνκείν) θαη ν Πξνκεζεπηήο θαηαβάιινπλ θάζε
πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο
πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη
δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα
δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Αζήλα θαη ε Πξνκεζεχηξηα απνδέρεηαη
αλεπηθχιαθηα λα ππνβιεζεί απνθιεηζηηθά ζηελ δηθαηνδνζία ηνπο.
Η ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο δελ θαζηζηά
άθπξε νιφθιεξε ηε ζχκβαζε. Αλ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο ζχκβαζεο θεξπρζεί
δηθαζηηθψο άθπξνο, δελ ζίγεηαη ην θχξνο φιεο ηεο ζχκβαζεο. Σα ζπκβαιιφκελα
κέξε δεζκεχνληαη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία φξνο ηεο ζχκβαζεο θεξπρζεί
άθπξνο ή αληηηίζεηαη ζε ξεηή κεηαγελέζηεξε λνκνζεηηθή πξφβιεςε, λα ηνλ
αληηθαηαζηήζνπλ κε άιινλ φξν, ν νπνίνο ζα έρεη λφεκα φζν ην δπλαηφλ
πιεζηέζηεξν ζε απηφλ ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο φξνπ ηξνπνπνηψληαο ηε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 10ν:
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΙΜΔ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΜΔΝΩΝ ΔΙΓΩΝ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ δειψλεη φηη έιαβε γλψζε ησλ πην πάλσ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ θαη φηη βάζεη απηψλ θαη κφλν ζα ιχεηαη θάζε δηαθνξά ή ακθηζβήηεζε
θαη θάζε δηέλεμε απφ νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη αηηία.
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Η παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρηεθε ζε δχν αληίγξαθα, θαη έιαβε ν θαζέλαο ησλ
ζπκβαιινκέλσλ απφ έλα λφκηκα ππνγεγξακκέλν.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. .
ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα αλαγξαθεί σο εμήο :
ΜΟΝΑ
ΓΑ
ΜΔΣΡΗ
Η

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΑ
ΜΔΣΡΗΗ
ΥΧΡΙ ΦΠΑ

ΦΠΑ %

Α/Α
ΠΑΡΑΣ
ΗΡΗΣΗ
ΡΊΟΤ
ΣΙΜΏΝ

ΑΝΣΙΣ
ΟΙΥΗ
ΣΙΜΗ
ΣΟ
ΠΑΡΑΣ
ΗΡΗΣΗ
ΡΙΟ
ΣΙΜΧΝ
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Α/Α
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΑΙΣΟΤΜΔ
ΝΟ ΔΙΓΟ

..................

REF
ΣΙΜΟΛ
ΟΓΗΗ


**εκεηψλεηαη φηη ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο πξνζθνξάο είλαη επηζπκεηφ λα είλαη
ζε κνξθή excel.
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ

ΑΡΘΡΟ 1.ΠΙΝΑΚΑ ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΗ
1.1. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζζεί ε ζπγθξηηηθή ηηκή, νη πξνκεζεπηέο ζα
ππνβάινπλ ππνρξεσηηθά ηελ ηηκή αλά εμέηαζε (άξζξν 3. 3. ηεο παξνύζεο)
σο θαησηέξσ:
Α/Α

ΔΞΔΣΑΔΙ

(1)

(2)

61.

TSH
ζπζθεπαζία
ηνπιάρηζηνλ
200
ζσιελάξηα αλά kit

ΔΣΗΙΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
(3)

ΣΙΜΗ ΑΝΑ
ΔΞΔΣΑΗ Δ €
ΥΩΡΙ Φ.Π.Α.
(4)

ΔΣΗΙΟ
ΚΟΣΟ
(3Υ4)

13.000
ζσιελάξηα
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…..
74.

25-OH Vitamin D

1.000
ζσιελάξηα

ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ
ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ
1.2. Πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζνύλ νη ζπκβάζεηο νη πξνκεζεπηέο ζα
ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθά ηνλ παξαθάησ πίλαθα :
Α/Α
(1)

ΔΞΔΣΑΔΙ
(2)

ΔΣΗΙΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ
(3)

ΤΚΔΤΑΙΔ
(4)

61.

…..
74.

TSH ζπζθεπαζία
ηνπιάρηζηνλ 200
ζσιελάξηα αλά
kit

13.000
ζσιελάξηα

25-OH Vitamin D

1.000
ζσιελάξηα

ΣΙΜΗ
ΤΚΔΤΑΙΑ
Δ € ΥΩΡΙ
Φ.Π.Α.
(5)

ΔΣΗΙΟ
ΚΟΣΟ
(4Υ5)

ΔΣΗΙΟ ΚΟΣΟ
ΠΛΔΟΝ Φ.Π.Α.
ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΣΗΙΟ
ΚΟΣΟ
εκεηψλεηαη φηη ην εηήζην θφζηνο ηνπ πίλαθα 1.1. θαη 1.2. ζα είλαη ίδην
Σν αλσηέξσ παξάδεηγκα αθνξά ηα δεηνχκελα αληηδξαζηήξηα ηεο παξαγξάθνπ
2.1..
εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο :
 ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξμεη αχμεζε εθ κέξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ
αξηζκνχ ησλ εμεηάζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ν
πξνκεζεπηήο ζα έρεη ην δηθαίσκα ηηκνιφγεζεο ησλ βηνινγηθψλ θαη ρεκηθψλ
αληηδξαζηεξίσλ, θαζψο θαη ησλ επηπξφζζεησλ πιηθψλ κέρξη λα θαιπθζεί ην
ζπλνιηθφ εηήζην θφζηνο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ηηκή πξνζθνξάο ηνπ (φπσο ζα
πξνζθεξζεί θαη ζα ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα) θαη ζηε
ζπλέρεηα ππνρξενχηαη λα ηα δηαζέηεη δσξεάλ ζην Ννζνθνκείν.
ε πεξίπησζε πνπ ζα ππάξμεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εμεηάζεσλ πνπ ην
Ννζνθνκείν πξαγκαηνπνίεζε, ν πξνκεζεπηήο ζα έρεη ην δηθαίσκα ηηκνιφγεζεο
ησλ επί πιένλ αληηδξαζηεξίσλ θαηά ην πνζφ εθείλν πνπ ζα πξνθχςεη ζχκθσλα κε
ην θφζηνο ησλ επηπιένλ εμεηάζεσλ, βάζεη ηεο πξνζθεξφκελεο θαηά ηα αλσηέξσ
ηηκήο αλά εμέηαζε
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΜΟΡΙΑΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
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ΤΚΔΤΑΙΑ

ΤΝΟΛΙΚΟ
ΤΝΟΛΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΔΣΟ
ΜΟ (κε
ζπκπεξηιακβαλ
νκέλνπ 23%
Φ.Π.Α)

Αληηδξαζηήξηα In situ Τβξηδηζκνύ

Her2/CEN17 dual
Color Probe kit

kit (40 tests)

3

5500

8

5000

Αληηδξαζηήξηα κε ζπλνδό εμνπιηζκό
Κηη γηα ηελ απηφκαηε
απνκνλσζε DNA απν
ηζηφ παξαθηλεο κε
ηερλνινγηα καγλεηηθσλ
ζθαηξηδησλ. Σν θηη λα
εηλαη πιεξεο θαη λα
πεξηερεη πξνδηαλεκεκελα
αληηδξαζηεξηα ζε κνξθε
εηνηκσλ πξνο ρξεζε
θαζεηησλ. ν νγθνο
εθινπζεο λα ξπζκηδεηαη
απν 25 εσο 50 κl. Η
πξνεξγαζία ηνπ αξρηθνχ
δείγκαηνο λα είλαη ε
ειάρηζηε δπλαηή θαη λα
ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά
θαη κφλν ζηελ νινλχρηηα
επψαζε ησλ ηνκψλ.
Μεηά ηελ επψαζε ην
ππεξθείκελν λα
ηνπνζεηείηαη απ επζείαο
ζηηο πξνδηαλεκεκέλεο
θαζέηηεο. Πνζνηεηα
αξρηθνπ δεηγκαηνο: κερξη
θαη 10 ηνκεο ησλ 5 κm

θηη (48
αληηδξάζεηο)

Σo παξαπάλω θηη λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκό
απηόκαηεο απνκόλωζεο DNA & RNA κε ηερλνινγηα καγλεηηθωλ
ζθαηξηδίωλ. Να έρεη ρωξεηηθόηεηα ηνπιάρηζηνλ 16 ζέζεωλ θαη λα είλαη
ζπκβαηόο κε ηνπο δηαζέζηκνπο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ. Πεξα ηωλ
πξνεγθαηεζηεκέλωλ πξωηνθόιιωλ λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία
πξωηνθόιιωλ από ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε.
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Κηη ηαπηφρξνλεο
αλίρλεπζεο κεηαιιάμεσλ
ησλ θσδηθνλίσλ 12, 13
θαη 61 ηνπ γνληδίνπ k-ras
θαη BRAFV600E κε PCR
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (
Real Time PCR)

1kit (50
αληηδξάζεηο)

50

Κηη αλίρλεπζεο
κεηαιιάμεσλ EGFR ζηα
εμφληα 18, 19, 20 θαη 21
κε PCR πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ ( Real Time
PCR)

1kit (52
αληηδξάζεηο)

50

Κηη αλίρλεπζεο
αλίρλεπζεο θαη
ηππνπνίεζεο HPV κε
PCR πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ ( Real Time
PCR)

1kit (50
αληηδξάζεηο)

100

Κηη αλίρλεπζεο
αλίρλεπζεο θαη
ηππνπνίεζεο Ν-Ras κε
PCR πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ ( Real Time
PCR)

1kit (50
αληηδξάζεηο)

50

Κηη αλίρλεπζεο
κεηαιιάμεσλ PIK3AC κε
PCR πξαγκαηηθνχ
ρξφλνπ ( Real Time
PCR)

1kit (50
αληηδξάζεηο)

50

Κηη αλίρλεπζεο
ηνπιάρηζηνλ 5
δηαθνξεηηθψλ
κεηαιιάμεσλ ηνπ
γνληδίνπ BRAF κε PCR
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (
Real Time PCR)

1kit (64
αληηδξάζεηο)

120

28000
Σα παξαπάλσ θηη λα ζπλνδεύνληαη από ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκό
ζπζηήκαηνο ηαρείαο εθηέιεζεο ηεο PCR. Να έρεη ηε δπλαηόηεηα λα
πξαγκαηνπνηεί αλαιύζεηο PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (real time PCR) θαη
αλάιπζε ηειηθνύ ζεκείνπ (post-PCR). Σν νπηηθό ζύζηεκα λα απνηειείηαη
από ιπρλία βνιθξακίνπ-αινγόλνπ, λα δηαζέηεη CCD αληρλεπηή θαη λα
πεξηιακβάλεη πέληε θίιηξα δηέγεξζεο θαη πέληε εθπνκπήο. Να δηαζέηεη
ηελ επηινγή ρξήζεο εζσηεξηθήο ρξσζηηθήο αλαθνξάο ROX ή άιιεο γηα
ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ απνηειεζκάησλ, Να κπνξεί λα
αλαιύζεη ηαπηόρξνλα 96 δείγκαηα ζε πιάθα 96 ζέζεσλ δηάηαμεο 8x12
βνζξίσλ ζπκβαηή κε ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα θαζώο θαη αλεμάξηεηα strip 8
βνζξίσλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο αλαισζίκσλ. H θεθαιή λα είλαη
ελζσκαησκέλε ζην όξγαλν θαη λα κελ εθηίζεηαη θαηά ηε θόξησζε ηεο
πιάθαο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηκνιύλζεσλ θαη ηελ απνθπγή
κεραληθώλ θαηαπνλήζεσλ. Να ιεηηνπξγεί κε πιαζηηθά βνζξία (ζε strips ή
πιαθεο) όγθνπ 200κl. Να έρεη πςειή επαηζζεζία θαη γξακκηθό δπλακηθό
εύξνο 9 ινγαξίζκσλ. Να έρεη δπλαηόηεηα δηαρσξηζκνύ κεηαμύ 5.000 θαη
10.000 αληηγξάθσλ κήηξαο (template) κε αθξίβεηα 99.7%. Να ζπλνδεύεηαη
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από ινγηζκηθό πνπ ζπιιέγεη θαη αλαιύεη δεδνκέλα γηα ηηο εθαξκνγέο:
Απόιπηε πνζνηηθνπνίεζε, ρεηηθή πνζνηηθνπνίεζε (έθθξαζε γνληδίσλ),
ρεηηθή πξόηππε θακπύιε, αιιειηθόο δηαρσξηζκόο/SNP, αλίρλεπζε κε
απηόκαην θάιεζκα γνλνηύπνπ, Θεηηθά/ αξλεηηθά assay/ αλίρλεπζε
παζνγόλνπ κε εζσηεξηθά ζεηηθά control. Να πεξηιακβάλεη αθόκα νδεγνύο
(wizards) πξνεηνηκαζίαο πιάθαο, απηόκαην ππνινγηζκό ηεο πξόηππεο
θακπύιεο αξαίσζεο θαη ππνινγηζκό master mix. Σν ινγηζκηθό ηνπ
θαηαζθεπαζηή λα επηηξέπεη ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ ζρεηηθήο θαη
ζπγθξηηηθήο πνζνηηθνπνίεζεο θαζώο θαη εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο
ΓΓCt κε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ από απεξηόξηζην αξηζκό
αληηδξάζεσλ. Να ζπιιέγεη δεδνκέλα θζνξηζκνύ απν ην ζύλνιν ησλ
βνζξίσλ γηα ην ζύλνιν ησλ θαλαιηώλ θαζόιν ην κήθνο ηνπ πεηξάκαηνο ηα
νπνία λα κπνξνύλ έπεηηα λα επεμεξγαζηνύλ θαηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε
σζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε πηζαλόηεηα ζθάικαηνο. Η αληηζηνίρεζε ησλ
δεηγκάησλ ζηελ πιάθα λα κπνξεί λα γίλεη κεηά ηε δηεμαγσγή ηνπ
πεηξάκαηνο. Ο ρξήζηεο λα έρεη δπλαηόηεηα επηινγήο ησλ θίιηξσλ
ζπιινγήο θζνξηζκνύ θαηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο, είηε όισλ ησλ
θίιηξσλ είηε απηώλ πνπ πξνζδηνξίδεη θαη λα κπνξεί ν ρεηξηζηήο λα
πξνζζέζεη επηπιένλ θύθινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αληίδξαζεο. Να κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηήζεη πνιιαπιέο (multiplex) αληηδξάζεηο ηνπιάρηζηνλ 5
γνληδίσλ ζηόρσλ ρσξίο ρξσζηηθή αλαθνξάο (δειαδή ηνπιάρηζηνλ 4
γνληδίσλ ζηόρσλ κε ρξσζηηθή αλαθνξάο). Να ζπλνδεύεηαη από ινγηζκηθό
ζρεδηαζκνύ primers θαη probes γηα πεηξάκαηα γνληδηαθήο έθθξαζεο θαη
γνλνηύπηζεο ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηή. Να ζπλνδεύεηαη από ειεθηξνληθό
ππνινγηζηή ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Ο πξνκεζεπηήο λα δηαζέηεη
επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηθαλό λα παξέρεη ζρεδηαζκό πεηξακάησλ θαη
νδεγίεο αλάπηπμεο γηα πνζνηηθή PCR πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ θαη assays
γνλνηύπηζεο SNP. Να δηαζέηεη ηερληθό ηκήκα γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε
θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξνκέλνπ νξγάλνπ. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε
UL θαη λα θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ISO9001:2000 Να
πξνζθεξζνύλ ζε ιίζηα όια ηα απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπζηήκαηνο αλαιώζηκα.

Κηη αλίρλεπζεο 9
κεηαιάμεσλ ηνπιάρηζηνλ
ησλ θσδηθνλίσλ 12 θαη
13 ηνπ γνληδίνπ k-ras κε
PCR θαη ηερλνινγία
κηθξνζπζηνηρηψλ

θηη (32
αληηδξάζεηο)

8 θηηο

8000

Σo παξαπάλω θηη λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ αληίζηνηρν εμνπιηζκό
απηόκαηεο αλαγλώξηζεο θαη ηαπηνπνίεζεο κεηαιιάμεωλ ζηα θωδηθόληα 12
θαη 13, λα είλαη ζπκβαηόο κε ηνπο δηαζέζηκνπο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Να ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ε αιιαγή παξακέηξωλ από ηνλ ίδην ηνλ ρξήζηε.
Αληηδξαζηήξηα ρσξίο ζπλνδό εμνπιηζκό
θηη αλίρλεπζεο
κπθνβαθηεξηδίνπ ηεο
θπκαηίσζεο θαη αληνρήο
κε PCR

θηη (96
αληηδξάζεηο)

1

θηη εθρχιηζεο
βαθηεξηαθνχ DNA απφ
βηνινγηθά πγξά (αίκα,
ΔΝΤ, πηχεια, BAL θηι)
ζην ρέξη

θηη (96
αληηδξάζεηο)

1

θηη αλίρλεπζεο
κεζπιίσζεο DNA

θηη (100
αληηδξάζεηο)

1
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DNA extraction kit απφ
παξαθίλε ζην ρέξη

κιτ (50
αντιδράσεις)

2

RNA extraction kit απφ
παξαθίλε ζην ρέξη
DNA extraction kit απφ
βηνινγηθά πγξά (αίκα,
ΔΝΤ θηι) ζην ρέξη

θηη (50
αληηδξάζεηο)

1

κιτ (50
αντιδράσεις)

1

θηη (5mL)

1

DNA extraction kit απφ
κηθξνπνζφηεηεο
βηνινγηθνχ πιηθνχ

κιτ (50
αντιδράσεις)

1

Premixed ready to
load DNA Markers
γηα ειεθηξνθφξεζε

50runs/vial

3vials

Μαγλεηηθά ζθαηξίδηα γηα
εκπινπηηζκφ πγξνχ ζε
θαξθηληθά θχηηαξα

ζσιελάξηα PCR 0.2mL ζε ζεηξέο (strips)
ησλ 8 κε εηδηθή κεηαρείξεζε γηα απνπζία
DNAses θαη RNAses γηα απιφ PCR θαη
Real Time PCR

250strips

ζσιελάξηα PCR 0.2 mL κνλά κε εηδηθή
κεηαρείξεζε γηα απνπζία DNAses θαη
RNAses γηα απιφ PCR θαη Real Time PCR

1000

ζσιελάξηα ηχπνπ eppendorf 1.5 mL κε
εηδηθή κεηαρείξεζε γηα απνπζία DNAses
θαη RNAses γηα απιφ PCR θαη Real Time
PCR

1000

ζσιελάξηα ηχπνπ eppendorf 0.5 mL κε
εηδηθή κεηαρείξεζε γηα απνπζία DNAses
θαη RNAses γηα απιφ PCR θαη Real Time
PCR

1000

επηζηφκηα πηπεηψλ φγθνπ
500 κl κε θίιηξν θαη
εηδηθή κεηαρείξεζε γηα
απνπζία DNAses θαη
RNAses

κούτα (960
τμχ)

2 κούτες

επηζηφκηα πηπεηψλ φγθνπ
200 κl κε θίιηξν θαη
εηδηθή κεηαρείξεζε γηα
απνπζία DNAses θαη
RNAses

κούτα (960
τμχ)

3 κούτες

επηζηφκηα πηπεηψλ φγθνπ
20 κl κε θίιηξν θαη εηδηθή
κεηαρείξεζε γηα απνπζία
DNAses θαη RNAses

κούτα (960
τμχ)

3 κούτες
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επηζηφκηα πηπεηψλ φγθνπ
2 κl κε θίιηξν θαη εηδηθή
κεηαρείξεζε γηα απνπζία
DNAses θαη RNAses

κούτα (960
τμχ)

1 κούτες

Σα αληηδξαζηήξηα ρωξίο εμνπιηζκό αθνξνύλ ηε
γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ κνξηαθνύ εξγαζηεξίνπ θαη
ζπλεπώο θαηαλέκνληαη ηζόηηκα ζηα 3 απαξηίδνληα
εξγαζηήξηα

3000

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ

ΒΑΙΛΔΙΟ ΛΑΟΠΟΓΗ
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