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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/14-09-95) «Προσαρμογή όπως Ελληνικής Νομοθεσίας περί Προμηθειών
του Δημοσίου όπως το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/00 (ΦΕΚ 100/Α/17-
03-00).

1.2Του  Ν.  2286/95  (ΦΕΚ  19/Α/01-02-95)  «Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών
θεμάτων».

1.3Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».

1.4Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».

1.5Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας των
ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».

1.6Του  Ν.  2647/98  (ΦΕΚ  237/Α/22-10-98)  «Μεταβίβαση  Αρμοδιοτήτων  άλλες  Περιφέρειες  και  την
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

1.7Του Ν. 3527/07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

1.8Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

1.9Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-
01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.10Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

1.11Τo  άρθρο 24  τoυ  Ν.2198/94  «Παρακράτηση  φόρου εισοδήματος  στο εισόδημα από εμπορικές
Επιχειρήσεις».

1.12 Την  ΚΥΑ  487/2000  <<Υγιεινή  των  τροφίμων  σε  συμμόρφωση  με  την  Οδηγία  93/40/ΕΟΚ  του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.13 Το Ν. 2741/99 σχετικά με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Κρατικές προμήθειες, άρθρο 8).
1.14 Την  από  20-4-2006  υπ  αρίθμ.  πρωτ.  ΑΓ2/Γ.Π.  οικ.  47646  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Υγείας  και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που αφορά στην απαίτηση χορήγησης βεβαίωσης εφαρμογής HACCP για τη
συμμετοχή επιχειρήσεων τροφίμων σε προμήθειες του Δημοσίου

2. Τις αποφάσεις: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΓΕΙΑΣ  

6η Υ.ΠΕ  ΠΕΛ/ΣΟΥ –ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ
&ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

  ΑΙΓΙΟ   06 Οκτωβρίου 2015
  Aρ.Πρωτ.9282 

Τμήμα
Ταχ. Διεύθυνση
Τηλέφωνο
FAX
E-mail

:
:
:
:
:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Άνω Βουλωμένο
26910 – 59338
26910-21705
prom2@gnaigio.gr
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2.1  Την  αριθμ.  5804/24-12-2014  ΚΥΑ,  (ΦΕΚ  3261/Β/04-12-2014,τεύχος  β’)  με  θέμα  την  έγκριση  του
Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών (ΠΠΥΥ) Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το
2014, πιστώσεις 2015.
2.2. Την αριθ.6484/30-12-2014 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα τον ορισμό φορέων διενέργειας
για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ 2014 πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών
οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών.
2.3 Την  υπ’  αριθμ.  254/06-02-2015  Απόφαση  του  Διοικητή  της  6Ης ΥΠΕ  με  θέμα  τον  ορισμό  των
Νοσοκομείων  της  6Ης ΥΠΕ  ως  φορείς  υλοποίησης,  για  την  διενέργεια  ενιαίων  διαγωνισμών  που
περιλαμβάνονται στο ΠΠΥΥ 2014, πιστώσεις 2015.
2.4 Την με αριθμ. 5/17-02-2015 απόφαση  Δ.Σ  θέμα  1ο για την έγκριση διενέργειας δ/σμών στα πλαίσια
υλοποίησης του ΠΠΥΥ  2014,πιστώσεις 2015.
2.5 Την με αριθμ. 27/02-10-2015 απόφαση  Δ.Σ  θέμα  7ο για επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού.

Ε Π Α Ν Α Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ   Ε  Ι

Πρόχειρο  Διαγωνισμό,  με  γραπτές  σφραγισμένες  προσφορές  για  την  παροχή   «Υπηρεσιών
Τροφοδοσίας  άλλων  επιχειρήσεων  ή  ιδρυμάτων  με  έτοιμα  γεύματα»  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
χαμηλότερη  τιμή  προϋπολογισθείσας  δαπάνης  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ  (50.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ) 
ΠΡΟΤΩΚΟΛΛΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

16-Οκτωβρίου- 2015 
Ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14:30.

Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΧΑΪΑΣ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ)

19-Οκτωβρίου-2015
Ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00μ.μ

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών,
είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 
Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί 
 στο πρόγραμμα Διαύγεια 
 στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.gnaigio.gr
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται
στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

                                              – Ο –
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

                                                                       

                                                                                    ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΚΑΕ 0419

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014
55523000-2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 50.000,00 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

 συμπ/νου ΦΠΑ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικός προϋπολογισμός του Γ. Ν Ανατολικής 
Αχαΐας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
(Α.Ο.Μ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά, εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη 
έγγραφης παραγγελίας

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Οργανική Μονάδα Αιγίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 19-Οκτωβρίου-2015

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Χαμηλότερη Τιμή

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεν απαιτείται

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος
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ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Αντικείμενο της Διακήρυξης

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας άλλων επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων
με έτοιμα γεύματα  για τις ανάγκες της Α.Ο.Μ Καλαβρύτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική
περιγραφή της Διακήρυξης.

2.Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου:  www.gn  aigio  .gr, και από το
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για
την ενημέρωσή του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, μπορεί, με δική του ευθύνη, να
ενημερώνει  με  τα  στοιχεία  του  (επωνυμία,  διεύθυνση,  αρ.  τηλεφώνου,  αρ.  fax,  e-mail,  κ.τ.λ.)  το
Νοσοκομείο με e-mail, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων επί
του διαγωνισμού.

3.Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε 
προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο πλήρης τίτλος του Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».
 Ο αριθμός και το θέμα της Διακήρυξης.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα.

Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
 Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με όλα τα

απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία 
 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με όλα τα τεχνικά και λοιπά

στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).
 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τα οικονομικά

στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

Οι τρεις παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι  δυνατόν,  λόγω μεγάλου όγκου,  να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται  χωριστά και  ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά  οποιαδήποτε  προσθήκη  ή  διόρθωση,  αυτή  πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και
μονογραμμένη από τον προσφέροντα,  το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και  αποσφράγισης των
προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και  σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  πριν  από την  διενέργεια  του
διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια  όργανα  αποσφράγισης  των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται
από  τη  Διακήρυξη,  προκειμένου  να  αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που  κατατέθηκαν  με  την
προαναφερόμενη διαδικασία.

4.Υποβολή Στοιχείων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
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Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, μαζί με την προσφορά τους:
1.1 Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Α. Έλληνες πολίτες-Αλλοδαποί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ   

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
αντιπρόσωπό τους. 

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75),με ημερομηνία εντός των
τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών χωρίς
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής (Ν.4250/2014 άρθρο 3β) όπου να:

i. Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού,  στον  οποίο  συμμετέχουν  οι
προσφέροντες. 

ii. Να δηλώνεται ότι, οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
 για κάποιο από τα ακόλουθα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- υπεξαίρεση
- εκβίαση
- πλαστογραφία
- ψευδορκία
- δωροδοκία
- δόλια χρεοκοπία

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

iii. Να δηλώνεται ότι, οι προσφέροντες δεν τελούν: 
 Σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει

από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης
του προσφέροντος.

 Σε  αναγκαστική  διαχείριση  και  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  σε  διαδικασία  θέσης  σε
αναγκαστική  διαχείριση  και  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  ανάλογη  κατάσταση  που
προκύπτει  από παρόμοια διαδικασία,  που προβλέπεται  από τις  διατάξεις  της χώρας
εγκατάστασης του προσφέροντος. 

iv. Να δηλώνεται ότι, οι προσφέροντες είναι: 
 ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  τους,  που  αφορούν  εισφορές

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

v. Να δηλώνεται ότι, οι προσφέροντες είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το
ειδικό επάγγελμά τους. 

vi. Να δηλώνεται ότι, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση
και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.

vii. Να δηλώνονται:
 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
 Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  διαπράξει  κανένα  σοβαρό  επαγγελματικό

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

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

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
viii. Να δηλώνεται ότι:

 Ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των

οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
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 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 Ότι διαθέτει  πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της

ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001  ή ισοδύναμο.
 Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή κατά το 

διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών, 
 Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων

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

Β. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ
1. Όλα τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  της  ανωτέρω  παραγράφου  Α.  Έλληνες  πολίτες  -

Αλλοδαποί.  Διευκρινίζεται  ότι  οι  απαιτούμενες  κατά  τα  ανωτέρω  υπεύθυνες  δηλώσεις
υπογράφονται  από  τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  Ε.Π.Ε.,  Ο.Ε.  και  Ε.Ε.  και  από  τον
Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.

2. Όλα  τα  νομιμοποιητικά  έγγραφα  κάθε  συμμετέχοντος  για  την  απόδειξη  των  ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
2Α.  Για  Ημεδαπά  νομικά  πρόσωπα  με  τη  μορφή  Ανωνύμου  Εταιρείας  (Α.Ε.)  ή  Εταιρείας
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων  
 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, από την αρμόδια αρχή.
 Βεβαίωση  της  αρμόδιας  κατά  περίπτωση διοικητικής  ή  δικαστικής  αρχής,  από  την

οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και
τα όργανα διοίκησης αυτού.

 Πρακτικό  απόφασης  Δ.Σ.  περί  εγκρίσεως  συμμετοχής  σε  Διαγωνισμούς  και
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 

 Πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα επιμελητηρίου και Γ.Ε.Μ.Η.
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):

 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της
εταιρείας  και  όλων  των  τροποποιήσεων αυτού,  καθώς  και  του  τελευταίου  σε  ισχύ
καταστατικού της εταιρίας.

 Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
 Πιστοποιητικά εγγραφής στα μητρώα επιμελητηρίου και Γ.Ε.Μ.Η.

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά
που αναφέρονται  ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β,  τα  οποία προβλέπονται  από το
δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και  από τα οποία αποδεικνύεται  η νόμιμη
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο
σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους
ημεδαπούς.  Σε  περίπτωση  που  η  χώρα  προέλευσης  δεν  εκδίδει  κάποιο  αντίστοιχο
πιστοποιητικό,  αυτό αντικαθίσταται  από υπεύθυνη δήλωση του  νόμιμου εκπροσώπου του
υποψηφίου,  από την οποία προκύπτει  ότι:  (α)  δεν εκδίδεται  τέτοιο πιστοποιητικό,  και  (β)  ο
Υποψήφιος πληρεί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

Γ. Συνεταιρισμοί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία

Α, Β καθώς και υπεύθυνη χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπου θα δηλώνεται
ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
Διευκρινίζεται ότι:

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και 

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.

Δ. Ενώσεις προμηθευτών:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1

.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που συμμετέχει στην
ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

2

.

Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, χωρίς το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων,
στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η
ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου
της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο
που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

1.2. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Τεχνική Προσφορά.

Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων σε σχέση με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .  Όλοι οι  όροι των τεχνικών προδιαγραφών  είναι
απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.
Ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  περιλαμβάνει  τις  παρακάτω  αναφερόμενες  πληροφορίες,
δηλώσεις ή πιστοποιητικά.

Α)   Προσφερόμενα  είδη  και  Τεχνικά  χαρακτηριστικά  αυτών.   Η  τεχνική  προσφορά πρέπει  να
περιλαμβάνει  υλικό  τεκμηρίωσης  για  τα  προσφερόμενα  είδη,  όπως  εγχειρίδια,  τεχνικά  φυλλάδια,
υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.,  από τα οποία θα προκύπτει  η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18,
παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07

Β)   Πίνακα Συμμόρφωσης με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
 Στην 1η Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ»,  περιγράφονται  αναλυτικά οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί

όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, που ζητούνται από τη διακήρυξη, για τους οποίους θα πρέπει
να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 Στην 2η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου  προμηθευτή
που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.
Απλή  κατάφαση  ή  επεξήγηση  δεν  αποτελεί  απόδειξη  πλήρωσης  της  προδιαγραφής  και  η
αρμόδια  Επιτροπή  έχει  την  υποχρέωση  ελέγχου  και  επιβεβαίωσης  της  πλήρωσης  της
απαίτησης.  Η  Επιτροπή  αξιολόγησης  έχει  την  δυνατότητα  εφόσον  το  επιθυμεί   να  ζητήσει
δειγματοληπτικά  τον επιτόπιο έλεγχο οχήματος που θα έχει  δηλωθεί  από τους υποψήφιους
αναδόχους ως όχημα με βεβαίωση καταλληλότητας και που προορίζεται να  αναλάβει το έργο.

 Στην  3η   στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  θα  καταγραφεί  η  σαφής  παραπομπή  σε  ενότητα  της
παραγράφου Α της τεχνικής προσφοράς (Τεχνικές προδιαγραφές προσφερομένων ειδών στην
Ελληνική γλώσσα), καθώς και στα αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου
του είδους. 

 Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει
τη συμφωνία και  θα σημειωθεί  η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης,  στην
οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18) 

1.3 Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Οικονομική Προσφορά σε δυο
αντίγραφα.

5.Αποσφράγιση των Προσφορών

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 19η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 από
τριμελή επιτροπή. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύναται
να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον
αυτή,  μπορούν  εφόσον  το  επιθυμούν  να  λάβουν  γνώση  για  τα  έγγραφα  συμμετοχής  των
συμμετεχόντων.
  Η επιτροπή αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά-τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών, στη συνέχεια
(την  ίδια  μέρα)  θα  προβεί  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  και  θα  εντάξει  σχετικό
Πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση.
  Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
 To  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  όργανο  με  αιτιολογημένη
γνωμοδότησή του μπορεί  να προτείνει  κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, σύμφωνα με το αρθρο 21 παρ.α του π.δ.118/07.
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6.Αξιολόγηση Προσφορών

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η Χαμηλότερη Τιμή.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με
την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη, και ούτω καθεξής.

7.Αντιπροσφορές

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται  κατά την υπογραφή της σύμβασης.

9.Χρόνος Ισχύος Προσφορών

Οι  προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους συμμετέχοντες  επί  εκατόν  είκοσι  (120)  ημέρες από την
επόμενη  της  διενέργειας  του  διαγωνισμού.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του
προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

10.Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι  τιμές  θα  πρέπει  να  δίδονται  σε  ευρώ  (€)  και  θα  αναγράφονται  ολογράφως  και  αριθμητικώς.
Προσφορές που δε δίνουν τις  τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση
που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή
στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή
για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η  Υπηρεσία διατηρεί  το  δικαίωμα να  ζητήσει  από  τους  συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για την
τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι  προσφερόμενες  τιμές  των  υλικών  δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν  τις  ανώτατες  τιμές  του
Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ (για όσα υλικά αυτές υπάρχουν). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επι
ποινή αποκλεισμού εντός του φακέλου της οικονομικής τους προσφοράς, να αναφέρουν τον κωδικό
του Παρατηρητηρίου Τιμών και το αντίστοιχο αναγραφόμενο σε αυτόν ποσό για κάθε προσφερόμενο
είδος.

ΜΕΡΟΣ Γ :  ΣΥΜΒΑΣΗ

11.Σύμβαση       

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.
Η σύμβαση καταρτίζεται  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα στα άρθρα 23  & 24  του  Π.Δ.  118/2007.  Τυχόν
υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία
δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση
της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται
με  βάση  την  κατακύρωση,  την  προσφορά  και  τη  Διακήρυξη,  κατά  φθίνουσα σειρά  ιεραρχίας  και
κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
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12.Χρόνος Ισχύος Σύμβασης

Ο  χρόνος  ισχύος  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί  θα  είναι  για  ένα  έτος,  με  δικαίωμα  δίμηνης
παράτασης. 

ΜΕΡΟΣ Δ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.Παράδοση – Παραλαβή 

Η παραλαβή ποιοτική και ποσοτική του έργου θα γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό
και θα αποδεικνύεται  με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής που υπογράφεται από τα
μέλη της Επιτροπής.

14.Πληρωμή – Κρατήσεις

Όλες  οι  πληρωμές  θα  γίνονται  σε  ευρώ  με  την  προσκόμιση  των  νομίμων  δικαιολογητικών  που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων. 
Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως κάθε φορά
αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Τον χορηγητή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις οι οποίες είναι:
• 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07)
• 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας
• 3% Χαρτόσημο επι του ΕΑΑΔΗΣΥ 
• 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου (επί του χαρτοσήμου)
• Παρακρατείται φόρος 8% 

15.Ενστάσεις – Προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).
Κατά  της  Προκήρυξης,  της  συμμετοχής  Υποψηφίου  στο  Διαγωνισμό  και  της  νομιμότητας  της
διενέργειάς  του,  έως  και  την  κατακυρωτική  απόφαση,  μπορεί  να  ασκηθεί  ένσταση  για  λόγους
νομιμότητας και ουσίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του π.δ. 118/2007. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του π.δ. 118/2007
απαιτείται να προσκομίζεται μαζί με την ένσταση παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό
του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της Υπηρεσίας. Το ύψος
του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 5.000 €.
Μετά  την  υποβολή  των  ενστάσεων/προσφυγών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην  αξιολόγηση
αυτών  μέσω  της  επιτροπής  αξιολόγησης  ενστάσεων  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  σύμφωνα  με  τα
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 και το άρθρο 15 του π.δ. 118/2007.

16.Ποινικές  Ρήτρες

Ο προμηθευτή/ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε παραπάνω για
να  υπογράψει  τη  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή
ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του
Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία, ο προμηθευτή/ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε
τα συμβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα.
Στον  προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται  έκπτωτος  από την κατακύρωση,  ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται,  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου
οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων  αθροιστικά  ή
διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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Κατάπτωση  ολική  ή  μερική  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  κατά
περίπτωση. 
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή/αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995. 
Καταλογισμός στον προμηθευτή/ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών/υπηρεσιών, για
τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες μέχρι
την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε  ή όχι
χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ.
2 του άρθρου 32 του Π.Δ.118/07
Είσπραξη  εντόκως  της  τυχόν  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο  από  τη  σύμβαση
προμηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από
τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή/ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης
της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 
Σε  περίπτωση  που  η  προμήθεια  υλικού/υπηρεσίας  σε  βάρος  εκπτώτου  αναδόχου  γίνεται  με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από
τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαμβάνεται  υπόψη  η  διαφορά  που  τυχόν  προκύπτει  από  την  τροποποίηση  των  σχετικών  όρων  ή
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

Άρθρο 17οΚυρώσεις

Ο  κάθε  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  απαρέγκλιτα  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  οι  οποίες
αναγράφονται  στην  παρούσα  διακήρυξη  (περιλαμβανομένων  και  των  παραρτημάτων  της),  τους
όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την
κατακύρωση της προμήθειας ειδών/υπηρεσιών. 

ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμμορφώνεται με την Υ.Α.
487/2000 (ΦΕΚ 1219/2000 τεύχος Β΄) ισχυουμένων όμως
κατά προτεραιότητα των οδηγιών του ΕΦΕΤ όπως αυτές
περιγράφονται στην από 20-4-2006 με αρ. πρωτ. ΑΓ2 
Γ.Π οικ. 47646 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΝΑΙ

Θα πρέπει ο προμηθευτής να τηρεί όλες τις 
αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες υγιεινής των 
τροφίμων και ιδιαίτερα για την πρόληψη τροφικών 
δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων.

ΝΑΙ

Τα  φαγητά  θα  έρχονται  σε  χώρο  που  θα  ορίζει  το
Νοσοκομείο  ζεστά  (άνω  των  65ο C)  καθώς  και  οι
σαλάτες εποχής σε θερμοκρασία 5-7 C. Τα γεύματα θα
μεταφέρονται μέσα σε μαγειρικά σκεύη του προμηθευτή
του Νοσοκομείου. Η κατανομή των μερίδων θα γίνεται
στο χώρο του  catering του Νοσοκομείου, τα πιάτα με
τα  γεύματα  θα  τοποθετούνται  σε  κλειστούς
ισοθερμικούς δίσκους που θα παρέχει  το Νοσοκομείο
και  θα  διανέμονται  στους  ασθενείς  από  τον
προμηθευτή ή αντιπρόσωπό του πάνω σε τροχήλατο
μεταφοράς φαγητού που θα παρέχει  το Νοσοκομείο.
Μετά το πέρας της σίτισης θα συλλέγονται  τα σκεύη
(πιάτα,  ποτήρια,  μαχαιροπήρουνα,  δίσκοι,  κ.λ.π)  από
τον προμηθευτή και θα καθαρίζονται στο χώρο του.

ΝΑΙ

Η διανομή του πρωινού θα γίνεται στις 07.30, του 
δεκατιανού  με το πέρας του πρωινού, του γεύματος θα
γίνεται στις 13.00,του απογευματινού μαζί με το γεύμα , 
του δείπνου θα γίνεται στις 19.00 μ.μ. και το προ του 
δείπνου μαζί με το δείπνο. Το βάρος των φαγητών ανά 
μερίδα είναι σε μαγειρευμένη μορφή. Το βάρος ανά 
μερίδα για τις σαλάτες εποχής είναι σε ωμή μορφή.

ΝΑΙ

Η  επιτροπή  αξιολόγησης  του  διαγωνισμού  έχει  το
δικαίωμα  να  επισκεφθεί  τους  χώρους  παρασκευής
φαγητών  όλων  των  συμμετεχόντων,  χωρίς  καμία
ειδοποίηση,  προκειμένου  να  σχηματίσει  άποψη  κατά
πόσο  τηρείται  η  απαιτούμενη  διαδικασία  ποιοτικής  –
υγιεινής  παρασκευής  των  γευμάτων.  Επίσης  το
δικαίωμα αυτό θα το έχει  και  η  επιτροπή παραλαβής
των  φαγητών  προκειμένου  να  ελέγχει  καθ΄όλη  την
διάρκεια  της  σύμβασης,  τον  προμηθευτή  που  θα
αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό.

ΝΑΙ

Το  Νοσοκομείο  έχει  το  δικαίωμα  να  διακόψει  την
προμήθεια  των  φαγητών  και  πριν  τη  λήξη  της
σύμβασης  εάν  οι  ανάγκες  λειτουργίας  του
Νοσοκομείου το επιβάλλουν, χωρίς την συγκατάθεση
του προμηθευτή. Παράλληλα το Νοσοκομείο διατηρεί
το δικαίωμα να παρατείνει  μονομερώς την σύμβαση
προμήθειας φαγητών για δώδεκα (12) μήνες με τους
ίδιους όρους της σύμβασης και τις ίδιες τιμές.

ΝΑΙ

Η  αλλαγή  δίαιτας  ασθενούς  δεν  συνεπάγεται  και
ξεχωριστή χρέωση μερίδας.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής θα ενημερώνεται από το Νοσοκομείο
για τις  μερίδες  που είναι  απαραίτητες σε  καθημερινή
βάση  και  για  τις  δίαιτες  που  θα  ακολουθούν  οι

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ασθενείς.
Ο αριθμός των ατόμων που θα σιτίζονται καθημερινά
θα είναι  περίπου 16.  Ο προμηθευτής  θα πληρώνεται
ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που θα σιτίζει.

ΝΑΙ

Ο αριθμός αυτός των ατόμων θα μπορεί να κυμαίνεται
ανάμεσα  στα δέκα (10)  και  τριάντα (30).  Τα γεύματα
που θα προσφέρει ο προμηθευτής θα είναι το πρωινό,
το  δεκατιανό,  το  μεσημεριανό,  το  απογευματινό   το
δείπνο και το προ ύπνου.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί δικά του
σκεύη  για  το  μαγείρεμα  (κουτάλες,  πιρούνες  ταψιά
κ.λ.π),  καθώς  και  δικό  του  προσωπικό  και  δικά  του
ψυγεία συντήρησης. Θα χρησιμοποιεί  επίσης δικά του
πιάτα ποτήρια και μαχαιροπήρουνα.

ΝΑΙ

Οι  σαλάτες  εποχής (τομάτα,  μαρούλι,  λάχανο,  κ.λ.π),
και οι βραστές σαλάτες θα έρχονται έτοιμες σε ιδανική
θερμοκρασία  από  τον  προμηθευτή  σε  ισοθερμικά
σκεπασμένα σκεύη.

ΝΑΙ

Η καθαριότητα των σκευών θα γίνεται  με ευθύνη του
προμηθευτή  (χρήση  δικού  του  πλυντηρίου  και
απορρυπαντικού).  Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να
φέρνει  το  πρωινό  το  μεσημεριανό  φαγητό  και  το
βραδινό φαγητό καθώς και τα ενδιάμεσα

ΝΑΙ

Όλα η μέρος από  τα ανωτέρω φαγητά μπορούν να
μεταφέρονται(σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές  που
περιγράφονται) και σε συσκευασίες μιας χρήσης

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ –ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΓΗΤΩΝ

Η μεταφορά των φαγητών στο Νοσοκομείο θα γίνεται
με  καθαρά  απολυμασμένα  μεταφορικά  μέσα  του
προμηθευτή.

ΝΑΙ

Η ποιοτική  και  ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα
πραγματοποιείται  από  την  αρμόδια  επιτροπή  του
Νοσοκομείου  με  σύνταξη  ημερησίου  πρωτοκόλλου
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την παρουσία
του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του που θα
προσυπογράφει   μαζί  με  την  επιτροπή  το  σχετικό
πρωτόκολλο  και  θα  ελέγχεται  εάν  η  παράδοση  των
φαγητών  έγινε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
διακήρυξης.

ΝΑΙ

Ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να  προσέρχεται  να
παραλαμβάνει  τις  λαμαρίνες  και  τα  άλλα  σκεύη  που
χρησιμοποίησε για την μεταφορά του φαγητού εντός
11/2  ώρας  από την  ώρα παράδοσης,  από το  χώρο
που  έγινε  αυτή  και  για  τον  καθαρισμό  των  σκευών
σερβιρίσματος.

ΝΑΙ

Είναι  απαραίτητο  από το  Νοσοκομείο  να  παρέχονται
από  τον  προμηθευτή  αλάτι  και  πιπέρι  σε  φακελάκια,
χαρτοπετσέτα  συσκευασμένη,  φρυγανιές
συσκευασμένες  ανά  δυο  σε  σακουλάκια  κλεισμένα
αεροστεγώς,  καθώς  και  ατομικές  συσκευασίες  με
βουτυράκια, μαρμελάδες και άπαχο τυρί, τα οποία θα
συνοδεύουν τα πρωινά των ασθενών σύμφωνα με την
ορισμένη δίαιτα. Επίσης θα πρέπει να παρέχονται στο
Νοσοκομείο  φρούτα,  μπολάκια  με  κρέμες,  χυμοί
φρούτων  και  γιαούρτια  από  τον  προμηθευτή  για  να
καλύψουμε  τα  ενδιάμεσα  γεύματα  των  ασθενών
(δεκατιανό  και  απογευματινό),  και  τα  οποία  θα

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

φυλάσσονται στο ψυγείο της κουζίνας των θαλάμων.
Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  καθυστερήσει  να
παραδώσει  τα φαγητά στο Νοσοκομείο ή παραλείψει
να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν,
ή  δεν  τα  παραδώσει  καθόλου,  ή  σε  περίπτωση
απόρριψης των ειδών από την  επιτροπή παραλαβής
και  της  μη  αντικατάστασής  τους  σε  ταχθείσα
προθεσμία  εντός  μιας  ώρας  το  αργότερο,  τότε  το
Νοσοκομείο  μπορεί  να  αγοράσει  τα  είδη  αυτά  ή
αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η
τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής
και της εκ του ελεύθερου εμπορίου αγοράς, καθώς και
οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει
από  την  αιτία  αυτή,  βαρύνουν  τον  προμηθευτή  και
καταλογίζονται  σε  βάρος  αυτού  μετά  από  σχετική
απόφαση της Διοίκησης.

ΝΑΙ

Επί πλέον αυτών η   διοίκηση του Νοσοκομείου μπορεί
να  επιβάλλει  ποινές  στον  προμηθευτή  όταν
διαπιστώνονται  υγειονομικές  παραβάσεις,  όταν
υπάρχουν  καθυστερήσεις  στην  παράδοση  των
μερίδων,  όταν  οι  ποσότητες  δεν  είναι  κατάλληλες  και
όταν το φαγητό που θα σερβίρεται δεν θα είναι καλής
ποιότητας.  Οι  ποινές  αυτές  θα  επιβάλλονται  με  την
διαπίστωση των παραπάνω από την αρμόδια επιτροπή
του  Νοσοκομείου  και  την  αναφορά  τους  στα
καθημερινά  πρωτόκολλα  παραλαβής  που  θα
συντάσσονται.

ΝΑΙ

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει  τον
χώρο  στον  οποίο  εργάζεται  και  κάνει  τη  διανομή
φαγητού.

ΝΑΙ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
των φαγητών θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές
που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

ΝΑΙ

Τα  φαγητά  να  είναι  παρασκευασμένα  με  υλικά  Α΄
ποιότητας  χωρίς  καρυκεύματα,  ζωικά  λίπη,  ζάχαρη,
αλάτι ή συμπυκνωμένους χυμούς.

ΝΑΙ

Το  ελαιόλαδο  που  χρησιμοποιείται  στην  παρασκευή
γευμάτων  και  σαλτσών  να  είναι  ελαιόλαδο  extra
παρθένο Α΄ ποιότητας.

ΝΑΙ

Το κρέας και ο κιμάς να είναι άνευ οστών, Α΄ ποιότητας,
κρέας νωπό, κιμάς νωπός.

ΝΑΙ

Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο Α΄ ποιότητας, βακαλάος
ή γαλέος κατά προτίμηση.

ΝΑΙ

Το  κοτόπουλο  να  είναι  νωπό  Α΄  ποιότητας,  χωρίς
εντόσθια και  οι  μερίδες να περιέχουν μόνο στήθος ή
μπούτι και όχι φτερούγες ή λαιμό.

ΝΑΙ

Ο  προμηθευτής  παρέχει  αλάτι,  πιπέρι,  λεμόνια  και
ζάχαρη σε όσους ασθενείς το επιτρέπει το διαιτολόγιό
τους.

ΝΑΙ

Τα  γιαούρτια  που  θα  χρησιμοποιούνται  από  τον
προμηθευτή θα είναι επιλογής του Νοσοκομείου.

ΝΑΙ

ΑΛΑΤΙ. Τα φαγητά και  οι  σαλάτες  θα περιέχουν αλάτι
εκτός από τις άναλες δίαιτες.

ΝΑΙ

ΖΥΜΑΡΙΚΑ-ΡΥΖΙ  Τα  ζυμαρικά  και  το  ρύζι  των  άλυπων
διαιτών δεν θα περιέχουν λάδι ή λίπος.

ΝΑΙ
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ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΑ.  Οι  άγλυκες  κομπόστες  για  τους
διαβητικούς δε  θα  περιέχουν γλυκαντικές  ύλες  και  θα
είναι  κατά  προτίμηση  μήλο,  ροδάκινο  ή  βερίκοκο
τεμαχισμένο.

ΝΑΙ

ΓΑΛΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙ. Το γάλα θα είναι φρέσκο παστεριωμένο
έως  3,5%.  Θα  υπάρχει  δυνατότητα  μετά  από
παραγγελία κάποιες μερίδες γάλακτος και  γιαουρτιών
να είναι άπαχα (0%).

ΝΑΙ

ΛΑΔΕΡΑ-ΣΟΥΠΕΣ  Τα λαδερά φαγητά και οι σούπες θα
έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή
ζυμαρικά ανάλογα με το στερεό τους περιεχόμενο.

ΝΑΙ

ΤΥΡΙ  ΤΡΙΜΜΕΝΟ.  Το τριμμένο  τυρί  που  συνοδεύει  τα
ζυμαρικά  θα  πρέπει  να  σερβίρεται  σε  ατομική
συσκευασία ξεχωριστά από το φαγητό στο δίσκο.

ΝΑΙ

ΕΙΔΗ  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ:  Όλα  τα  είδη
ζαχαροπλαστικής  και  τα  επιδόρπια  θα  φέρουν
σήμανση  με  την  ημερομηνία  παραγωγής  και  λήξης
τους.

ΝΑΙ

Τα οπωροκηπευτικά και τα κρεατικά να είναι ελληνικής
προέλευσης

ΝΑΙ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι προστατευμένα σε όλα
τα  στάδια  φύλαξης-προετοιμασίας-παρασκευής-
παράδοσης  στο  Νοσοκομείο  από  μύγες,  έντομα,
τρωκτικά κ.λ.π.

ΝΑΙ

Οι  κτιριακές  εγκαταστάσεις  του  προμηθευτή,  ο
εξοπλισμός  προετοιμασίας,  παρασκευής  και
μεταφοράς γευμάτων καθώς και όλες οι επιφάνειες και
τα δάπεδα της εταιρείας  του θα πρέπει να είναι πάντοτε
καθαρά.

ΝΑΙ

Το προσωπικό που διαθέτει ο προμηθευτής θα πρέπει
να τηρεί τους κανόνες υγιεινής:
Α) Να φέρει  κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (σκούφια-
ρόμπα-ποδιά-γάντια).
Β) Να φέρει απαραιτήτως ατομικό βιβλιάριο υγείας.

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Ονομασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστημα:______________________________________________
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με  την  παρούσα  εγγυόμαστε,  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός
…………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της  Ένωσης ή  Κοινοπραξίας,  ατομικά  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα και  εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και  μέχρι  του  ποσού  των  ευρώ.........................,  για  την  καλή  εκτέλεση  της  σύμβασης  με
αριθμό...................  που  αφορά  στο  διαγωνισμό  της  ………….  με  αντικείμενο  «…………….»  και
συγκεκριμένα για το τμήμα του έργου που αφορά στην υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το  ανωτέρω  ποσό της  εγγύησης τηρείται  στη  διάθεσή σας,  το  οποίο  και  υποχρεούμαστε  να  σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. …….

ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ……………………….

ΚΑΙ

ΤΗΣ ………….……………….
ΓΙΑ ΤΗΝ ……………………………………………….

Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.



ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ......
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Στην  [τόπος  αναθέτουσας  αρχής].  σήμερα  την  ....  ………..  του  έτους  ……….,  οι  πιο  κάτω
συμβαλλόμενοι:

Αφενός

H ………………….  που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας  από  τον  …………………..………,  και  το  οποίο  στο  εξής  θα  αναφέρεται  στην  παρούσα
σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. *, έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου .................,  υπάγεται  στη ΔΟΥ............  και  εκπροσωπείται  νόμιμα από τον  κο
…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το .............  και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο ……………….».
2)  Την  από  ……………..  και  με  αριθ.  Πρωτ.  .........../……/……………  προσφορά του  αναδόχου,  που
υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
3)  Την  υπ.  αριθ.  ...................  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  με  την  οποία  κατακυρώθηκε  το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο,  ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,  fax,
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν
και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

Διοικητική  εντολή:  οιαδήποτε  οδηγία  ή  εντολή  δίδεται  γραπτώς  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  ή  την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του
Έργου.

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και
των τηλεομοιοτυπιών.

Έργο: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ):  Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που
ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των
όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή
οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες:  τα  αναφερόμενα  στη  Σύμβαση  χρονικά  διαστήματα  σε  Ημέρες,  που  αρχίζουν  να
υπολογίζονται  από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται  στη Σύμβαση ως
αφετηρία.  Όταν  η  τελευταία  ημέρα  του  χρονικού  διαστήματος  συμπίπτει  με  μη  εργάσιμη  ημέρα,  η
προθεσμία λήγει  στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού
διαστήματος.

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
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Σύμβαση:  η  παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και  υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την
εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και
όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη
Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που
αναφέρεται  πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου «…..……………………..».  Το Έργο θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της από
…………………….. διακήρυξης και την υπ’αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας
Αρχής.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει …………………………………………………………………………...

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Η τμηματική προμήθεια θα ορίζεται  κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αντίστοιχο
τμήμα του Νοσοκομείου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης  ορίζεται σε ………….ήτοι από …….έως …………….
 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του  προγράμματος  επιτρέπεται  χωρίς την  έγκριση  της Αναθέτουσας
Αρχής.
.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε
με τυχόν μετάθεση και  μέχρι  λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,  σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλονται οι εκ του νόμου κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή  που  θα  καταβληθεί  από  την  Αναθέτουσα Αρχή  στον  Προμηθευτή   ανέρχεται  στο  ποσό
……………. (………….€  )   πλέον   ΦΠΑ  ήτοι  ………………….  ευρώ  (……………….€).  Ο  Προμηθευτής
αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και
εύλογο  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  της  παρούσας  μετά  από  συνολική  έρευνα  που
πραγματοποίησε  πριν  την  κατάθεση  της  προσφοράς  του.  Στο  τίμημα  περιλαμβάνονται  όλες  οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή  για την εκτέλεση της Προμήθειας,
χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι  πληρωμές θα γίνονται  με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και  δικαιολογητικών που
προβλέπονται  από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και  κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο  N.4152/2013, (ΦΕΚ 107/Α/2013),  καθίσταται  υπερήμερος και  οφείλει  τόκους χωρίς να
απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται  ότι  η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής.
Ο  Προμηθευτής   επιβαρύνεται  με  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες
διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).
Στην αμοιβή του Προμηθευτή  χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση:
• 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (Ν. 3580/07)
• 0,10% ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας
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• 3% Χαρτόσημο επι του ΕΑΑΔΗΣΥ 
• 20% ΟΓΑ Χαρτοσήμου (επί του χαρτοσήμου)
• Παρακρατείται φόρος 4% 
Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  ή  αύξηση  έως  την  συμβατική  ημερομηνία  ολοκλήρωσης  της
προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Προμηθευτής  κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
…………………………. εγγυητική  επιστολή της ……………..  ΤΡΑΠΕΖΑΣ,  ποσού ……………………..  ευρώ
(………………. €) (5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Προμηθευτή, χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης  αξίας),  ισχύος  μέχρι  την  επιστροφή της,  η  οποία  έχει  συνταχθεί  κατά  το  αντίστοιχο
υπόδειγμα της Διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την  Αναθέτουσα  Αρχή,  υποχρεούται  δε  να  λαμβάνει  υπόψη  του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της
σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που  εμπίπτει  στην  έννοια  της  ανωτέρας  βίας,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί  το δικαίωμα να αναστείλει  την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της
παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή  σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
Προμηθειών  Δημοσίου  (ΠΔ  118/07).  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  Προμηθευτής  δεν  δικαιούται  καμία
αποζημίωση  άλλως  παραιτείται  αυτής.  Στην  γνωστοποίηση  αυτή  προσδιορίζονται  οι  λόγοι  που
καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια
της.  Από  την  ημερομηνία  έναρξης  της  αναστολής  ο   Προμηθευτής  απαλλάσσεται  εκείνων  των
συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Προμηθευτή μετά
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου.  Στη  περίπτωση  αυτή,  ο  Προμηθευτής  πέραν  της  αμοιβής  για  την  προμήθεια,  που  έχει
εκτελέσει  μέχρι  του  χρόνου  της  καταγγελίας,  δεν  δικαιούται  να  λάβει  κανένα  επιπλέον  ποσό  ως
αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας
και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή  που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και  σύμφωνα με  τα οριζόμενα στην παράγραφο 4  του άρθρου 24  του ΠΔ
118/07.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  σύμβαση  θεωρείται  ότι  έχει  εκτελεστεί  όταν  παραδοθεί  οριστικά  το  σύνολο  του  Έργου,  γίνει  η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και  εκπληρώθουν οι  τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
από τα  συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμευθούν  οι  σχετικές  εγγυήσεις  κατά  τα  προβλεπόμενα  στη
σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η  9592/2014  διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από
04/11/2014  κατατεθείσα  προσφορά  του  Προμηθευτή   αποτελούν  συμπληρωματικά  της  παρούσας
σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών
τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτή
Για  τα  θέματα  που  καθορίζονται  στην  παρούσα,  κανένα  συναφές  κείμενο  ή  έγγραφο  ή  στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής   και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με
βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του
Αιγίου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο
μέρος.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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