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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      Αήγιο   11 / 09 / 2015 

   ---------------------------------------                                                                

6η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 8326 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΙΟΝΙΨΝ ΝΗΨΝ                         

ΗΠΕΙΡΟΤ & ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ      

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΤ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ                                                       

                                                         

Σμέμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)  

Σαχ. Δ/νση: Άνω Βουλωμένο   

Σ.Κ.: 25100  ΑΙΓΙΟ                                     

Σηλ:    26910 59434         

Fax :  26910 21705           

E-mail:prom2@gnaigio.gr 

  

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

 

 

Σο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΙΑ άχοντας υπόψη:  

 

    Έχοντας υπόψη: 

 

Α. Σις διατΫξεις όπως αυτάς ισχύουν: 

1.Σου Ν.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΥΕΚ Α΄ 

204/19-7-1974). 

2. Σου Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις) (ΥΕΚ Α΄ 43/22-3-1994). 

3. Σου Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Σομέα και Ρυθμίσεις υναφών Θεμάτων» 

(ΥΕΚΑ΄19/1-2-1995). 

4. Σου Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 247/27-11-1995). 

5. Σου Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΥΕΚ Α΄ 45/9-3-1999). 

6. Σου Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Υορέας Ελέγχου Σροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Τπουργείου 

Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 199/28-9-1999), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν.3060/2002 (ΥΕΚ Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 

3090/2002 (ΥΕΚ Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος 

του Ν. 3310/2005. 

7. Σου Ν. 2859/2000 «περί Υ.Π.Α.» (ΥΕΚ Α΄ 248/7-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Σου Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού υστήματος Τγείας και άλλες 

διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 37/2-3-2001). 

9. Σου Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε..Τ. και 

άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 256/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

10. Σου Π.Δ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΥΕΚ Α΄ 

138/5-6-2003). 

11. Σου Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 

(ΥΕΚ Α΄ 81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

12. Σου Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την 

ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Τπουργείου Ανάπτυξης» 

(ΥΕΚ Α΄ 202/19-8-2005). 

13. Σου Ν. 3438/2006 άρθρο 13 (ΥΕΚ Α΄ 33/14-2-2006) «ύσταση υμβουλίου Εθνικής 

Ενεργειακής τρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Τπουργείου Ανάπτυξης». 

14. Σου Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Τπουργείο Τγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 25/9-2-2007). 
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15. Σου Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Σύπο και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 68/20-3-2007). 

16. Σου Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Υορέων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α΄ 134/18-6-2007). 

17. Σου Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΥΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

18. Σου Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΥΕΚ Α΄ 194/22-11-2010). 

19. Σου Ν. 3886/2010 Περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

υμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Τπηρεσιών με τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ, 

92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ (ΥΕΚ Α’ 173/30-09-2010), όπως ισχύει. 

20. Σου Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 112/13-07-2010). 

21. Σου Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο ύστημα Τγείας & άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 

31/Α’/01-03-2011) 

22. Σου Ν. 4013/2011 «ύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

(ΥΕΚ Α’ 204/15-09-2011). 

23. Σου Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «υνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο Μισθολόγιο-βαθμολόγιο 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΥΕΚ Α’ 226/27-10-2011). 

24. Σου Ν. 4155/2013 (ΥΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

υμβάσεων και άλλες Διατάξεις». 

25. Σου Ν. 4205/2013 (ΥΕΚ 242/α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…… και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 

26. Σου Ν. 4281/2014 (ΥΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Τπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».  

  

Β. Σις αποφΫσεις: 

1. Σην με αρίθμ. 487/21-9-2000 ΚΤΑ (ΥΕΚ 1219/Β΄/4-10-2000) «Τγιεινή των τροφίμων σε 

συμμόρφωση προς Οδηγία 93/43/ΕΟΚ του υμβουλίου». 

2. Σην με αρίθμ. Α2-861/14-8-2013 (ΥΕΚ 2044/Β΄/22-08-2013) Τ.Α. «Κανόνες Διακίνησης και 

Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Τπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ.)», όπως ισχύει. 

3. Σην με αρίθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΥΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) Τ.Α. «Σεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)». 

4. Σην με αρίθμ. 231/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων – 

Κατευθυντήρια Οδηγία 2, περί σύνταξης διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού προς αποφυγή 

συνήθων πλημμελειών των όρων αυτών. 

5. Σην αριθμ. 5804/24-12-2014 ΚΤΑ, (ΥΕΚ 3261/Β/04-12-2014,τεύχος β’) με θέμα την έγκριση του 

Προγράμματος Προμηθειών & Τπηρεσιών (ΠΠΤΤ) Μονάδων Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για το 2014, πιστώσεις 2015. 

6. Σην αριθ.6484/30-12-2014 απόφαση του Τπουργού Τγείας με θέμα τον ορισμό φορέων 

διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΤΤ 2014 πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότησης για τη 

συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών. 

7. Σην υπ’ αριθμ. 254/06-02-2015 Απόφαση του Διοικητή της 6Ης ΤΠΕ με θέμα τον ορισμό των 

Νοσοκομείων της 6Ης ΤΠΕ ως φορείς υλοποίησης, για την διενέργεια ενιαίων διαγωνισμών που 

περιλαμβάνονται στο ΠΠΤΤ 2014, πιστώσεις 2015. 

8. Σην αριθμ. 08/25-05-2010 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας περί έγκρισης των 

τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

9. Σην με αριθμ. 5/17.02.2015 απόφαση  Δ.  θέμα  1ο για την έγκριση διενέργειας δ/σμών στα 

πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΤΤ  2014,πιστώσεις 2015. 

10. Σην με αριθμ. 23/31-08-2015 θέμα 15ο Απόφαση Δ., περί έγκρισης επαναπροκήρυξης των 

ειδών που δεν κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2937/2015 διακήρυξη. 
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                                                               ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΕ 

 

 Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, για την προμήθεια τροφίμων, ΚΑΕ 1511 και CPV 

39222000-4, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας, 

προϋπολογισμού 18.268,89€ μαζί με ΥΠΑ, με κριτέριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης (επί τοις %), επί της εκάστοτε ισχύουσας μέσης τιμής λιανικής πώλησης του Δελτίου 

Σιμών του αρμόδιου τμήματος Εμπορίου, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Αχαΐας, της 

περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για τα είδη τροφίμων των οποίων οι τιμές τελούν σε καθεστώς 

διατίμησης.  Για τα λοιπά είδη θα ληφθεί υπόψη το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε 

συνδυασμό με την τιμή πώλησης του υποψηφίου. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριΫντα (30) 

ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Σεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Σύπο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της αρ. Π1/2390/2013 Τπουργικής Απόφασης. 

 

 

1. ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Οργανική Μονάδα Αιγίου), 

Σαχυδρομική Διεύθυνση: Άνω Βουλωμένο ΣΚ 25100, Αίγιο, 

Σηλέφωνο: 26910-59437-338, Fax: 26910-21705, email: prom@gnaigio.gr & prom2@gnaigio.gr 

 

2. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗΝ 

ΔΙΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΨΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ 

www.promitheus.gov.gr 

ΣΟΤ Ε..Η.ΔΗ.. 

11/09/2015 

ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΨΡΑ:14:00 μ.μ 

05/10/2015 

ΗΜΕΡΑ:ΔΕΤΣΕΡΑ 

ΨΡΑ:14:00 μ.μ 

12/10/2015 

ΗΜΕΡΑ:ΔΕΤΣΕΡΑ 

ΨΡΑ:14:00μ.μ 

16/10/2015 

ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΨΡΑ:14:00μ.μ 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (ΕΗΔΗ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριΫντα (30) 

ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Σεύχος 

Διακηρύξεων Δημοσίων υμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Σύπο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της αρ. Π1/2390/2013 Τπουργικής Απόφασης. 

 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΗΔΗ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα. Η παρούσα διακήρυξη είναι στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΥΕΚ 120/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στο άρθρο 11 της Τ.Α. 

Π1/2390/16-10-2013 (ΥΕΚ 2677/Β΄/21-10-2013) Τ.Α. «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

 

ΜετΫ την παράλευση της καταληκτικές ημερομηνήας και ώρας, δεν υπΫρχει η δυνατότητα 

υποβολές προσφορΫς στο ύστημα. 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το ύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης  σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν 4155/13 και το άρθρο 6 της Τ.Α. Π1/2390/16-

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:prom@gnaigio.gr
prom2@gnaigio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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10-2013 «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

 

Δεν επιτράπονται εναλλακτικάς προσφοράς και αντιπροσφοράς 

 

ΠΡΟΪΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου και πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις της Διακήρυξης:   

α) Υυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής  

β) Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

γ) υνεταιρισμοί. 

δ) Κοινοπραξίες 

Kαι: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή 

 είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –  µέλη  της  υμφωνίας  για  τον  Ευρωπαϊκό  

Οικονομικό  Φώρο (ΕΟΦ) ή 

 είναι  εγκατεστημένα  στα  κράτη  –  µέλη  που  έχουν  υπογράψει  τη  υμφωνία  περί  

∆ηµοσίων υµβάσεων (.∆..) του Παγκοσµίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα µε το Ν. 2513/97 (ΥΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύµβαση 

καλύπτεται από την .∆.. – ή 

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την 

Ε.Ε. ή  

 έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΦ ή του κράτους 

– µέλους που έχει υπογράψει τη .∆.. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συµφωνία µε την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 

ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των ανωτέρω χωρών 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισμένη νοµική µορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νοµικής 

µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

 

το   διαγωνισµό  δεν  γίνονται  δεκτοί: 

 Όσοι δεν ασκούν το επάγγελµα όπως ορίζεται ανωτέρω. 

 Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και δεν καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής που 

περιγράφονται στα άρθρα 6 και 8 του Π∆ 118/2007 σε συνδυασµό µε το άρθρο 43 του 

Π∆ 60/2007 κατά περίπτωση. 

 Όσοι αποκλείστηκαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από 

διαγωνισμούς για προμήθειες του ∆ηµοσίου µε αμετάκλητη απόφαση του Τπ. 

Ανάπτυξης. 

 Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

 Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν είναι εγκατεστημένα σε κράτη-µέλη της ΕΕ ή του 

ΕΟΦ ή δεν δικαιούται να συμμετέχουν στο διαγωνισµό εξαιτίας της νοµοθεσίας τρίτων 

χωρών, στις οποίες είναι εγκατεστημένα, που δεν έχουν κυρώσει τη υμφωνία περί 

∆ηµοσίων υµβάσεων του ΠΟΕ. 

 Σα ανωτέρω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται: 
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Α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής 

ψηφιακής υπογραφής και  

Β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε..Η.ΔΗ..) – Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr, ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

 

Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Υορολογικού Μητρώου (ΑΥΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

υστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Σμήμα Προγραμματισμού και τοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 

Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Υορολογικού Μητρώου (ΑΥΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΥΠΑ (VAT Identification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Σμήμα 

Προγραμματισμού και τοιχείων της  Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

 είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

 είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΦ Α για 

τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΦ Β για τις δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΦ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του 

π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται 

η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός 

τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Σο αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

υστήματος.  

 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το ύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.   

   

ΤΜΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ-ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΕΓΓΡΑΥΨΝ ΣΟΤ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ  

ε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 

συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) 

ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του 

Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω 

προθεσμίας. ε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 

οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών 

πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών,  εφόσον έχουν  ζητηθεί εμπρόθεσμα, 

ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 

παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα  άσκησης της εν λόγω 

ένστασης.  

Σα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΗΔΗ. 

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών-διευκρινίσεων, 

οι οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Σο 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

1. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω 

προθεσμιών δεν εξετάζονται.  

2. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αναθέτουσας 

Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην 

παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

 

ΜΕΡΟ Α’   «ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ» 

ΜΕΡΟ Β’    «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ» 

ΜΕΡΟ Γ’    «ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ-ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΟΟΣΗΣΕ» 

ΜΕΡΟ Δ’   «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ»                      

 

Η τελική επιλογή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού 

υμβουλίου του Νοσοκομείου κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του διαγωνισμού, βασιζόμενη στο οριζόμενο δια της παρούσης κριτήριο 

αξιολόγησης. 

 

             Σα έξοδα δημοσίευσης, στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο, βάσει των 

διατάξεων του ν. 3548/2007, όπως ισχύει. 

 

Η  Διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.gnaigio.gr) 

και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΗΔΗ. 

 

     Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στη Διακήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις περί 

προμηθειών δημοσίου, όπως αυτές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης. 

 

            
                                                                                                        -Ο- 

                                                                        ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

 

                                                                          

 

 

 

                                                                                ΥΨΣΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝ/ΝΟ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gnaigio.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΜΕΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ  

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ) 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 
ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ ΜΕΨ ΕΗΔΗ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 
ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΨΗ  

ΛΗΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  12 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2015 

ΗΜΕΡΑ  ΔΕΤΣΕΡΑ ΨΡΑ: 14:00 μ.μ. 

ΦΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2015 

ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΨΡΑ:14:00 π.μ. 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΗ ΠΤΛΗ www.promitheus.gov.gr ΣΟΤ 

Ε..Η.ΔΗ.. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΨΝ ΔΙΑΣΡΟΥΗ 

ΚΨΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΞΟΔΟΤ (ΚΑΕ) 
1511 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΤ CPV 

 

CPV 39222000-4 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
18.268,89 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΥΠΑ  

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 
2%  ΕΠΙ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
5%  ΕΠΙ ΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
ΕΝΑ (1) ΕΣΟ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ 

ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ 
11 ΟΚΣΨΒΡΙΟΤ 2015 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ 

15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015 

            & 

18 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2015 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  (120) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕ ΗΜΕΡΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΜΕΡΟ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

 

1. Αντικεήμενο της Διακέρυξης 

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η προμήθεια ειδών διατροφής σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης, με βάση πάντα την προϋπολογισθείσα δαπάνη όπως 

αναλύεται παρακάτω στο ΜΕΡΟ  Γ της παρούσας. 

 

2. Σρόπος Λέψης ΕγγρΫφων Διαγωνισμού 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του 

ΕΗΔΗ και την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.gnaigio.gr.  

 

3. Ορισμοή 

 

Επιτροπέ Διενάργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Σο αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης. 

 

Προσφάρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και 

υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη ύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά. την περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προμηθευτή που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο, 

νόμιμο εκπρόσωπο, σε περίπτωση Ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα 

τα μέλη της Ένωσης. 

 

Αντήκλητος 

Σο πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 

στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax 

κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής 

με τον Προσφέροντα. 

 

ΑνΫδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει ύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με 

τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον 

Ανάδοχο. 

 

ύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται 

μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της 

σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Σεχνικής και Οικονομικής 

Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά 

και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι 

υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.gnamfissas.gr/
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υμβατικΫ τεύχη 

Σο τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα 

τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη 

σύμβαση, β) την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ) την Οικονομική 

Προσφορά του Αναδόχου και δ) την Σεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 

προκηρυσσόμενης  προμήθειας. 

 

υμβατικό Σήμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 

 

Επιτροπέ Παρακολούθησης και Παραλαβές 

Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα έχει 

την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της ύμβασης από τον Ανάδοχο.  

 

                                ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ -ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ-ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 

 

4.  Ισχύουσα Νομοθεσήα 

                                                  

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 

 

5.  ΕνστΫσεις - Προσφυγάς 

                                                  

5.1  Κατά της Προκήρυξης, της συμμετοχής Τποψηφίου 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. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 

του Ν. 3886/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 

5.2  Οι ανωτέρω ενστάσεις και προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 

Τποψηφίους μέσω του συστήματος και επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου 

.pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

5.3  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. χετικά με την εν λόγω κατάθεση παραβόλου αυτό υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε 

μορφή αρχείου .pdf από τους πιστοποιημένους Τποψηφίους και προσκομίζεται ταυτόχρονα και 

σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία, εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική του υποβολή. 

5.4  Σο ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της 

Τπηρεσίας. Σο ύψος του όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 € και μεγαλύτερο των 

5.000 €. 

5.5  Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων 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. 
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6.  Ημερομηνήα αποστολές της προκέρυξης - Δημοσιότητα 

               

 Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1.το «Σεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων υμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης   

2. τον Ελληνικό τύπο 

 

Α)   ΗΜΕΡΗΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ: 

 

      1. ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

      2. ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ 

       

 

Β)   ΗΜΕΡΗΙΕ ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΕ  

 

      2. ΗΜΕΡΗΙΟ ΑΙΓΙΟΦΟ 

 

7.  Γλώσσα 

 

Σα έγγραφα, που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς, 

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

8.  Σρόπος Τποβολές Προσφορών 

                                        

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

υστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων υµβάσεων (ΕΗ∆Η) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr   του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά και ψηφιακά 

υπογεγραμμένες, µέσω της διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr,   του   Ε..Η.∆Η..   

µέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΥΕΚ/Α/29-5-

2013), στο άρθρο 11 της ΤΑ Π1/2390/2013 (ΥΕΚ/Α/2677/21-102013) «Σεχνικές λεπτομέρειας και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών  ∆ηµοσίων  υµβάσεων  

(Ε..Η.∆Η..)»  και  στο  Π.∆.  118/07  (Κανονισµός  Προμηθειών Δηµοσίου). 

 

Αλλοδαποί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αυτοτελώς στο Διαγωνισμό    

υποχρεούνται να διορίσουν εκπρόσωπο και Αντίκλητο στην Ελλάδα, προκειμένου να υποβάλει 

την προσφορά τους, να δέχεται τυχόν αλληλογραφία με την Αναθέτουσα Αρχή και γενικά να 

εκπροσωπεί τον υποψήφιο στις σχέσεις του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο εκπρόσωπος και 

Αντίκλητος πρέπει να έχει υποβάλει τα παραστατικά εκπροσώπησης. Διευκρινίζεται ότι δεν 

απαιτείται ιδιαίτερος διορισμός εκπροσώπου και Αντικλήτου, σε περίπτωση που ο αλλοδαπός 

μετέχει σε ένωση προσώπων, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά.  

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf.  

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών ( 3 ) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ψς τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

Η ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής των υπευθύνων δηλώσεων πρέπει, με ποινή 

αποκλεισμού, να ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και δεν απαιτείται 

βεβαίωση του γνησίου της  υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  

τα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 

αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με  

όλο το Δημόσιο Σομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΥΕΚ Α΄ 74. τα κάθε είδους  έγγραφα 

που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον 

παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΚΠΟ/Υ.15/οικ.8342/1-4-2014 

ΑΔΑ:ΒΙΗ0Φ-6ΤΖ του ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ.  

Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα 

παραπάνω θεωρείται εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Σο Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που 

κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων 

ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες 

ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση 

της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

Και θα αποστέλλονται ως εξής: 

 

«ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ» 

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

8326/2015 Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών 

διατροφής CPV: 39222000-4 για ένα (1) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 18.268,89 

€ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 

έκπτωσης» 

 

              «AΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΦΑΩΑ» 

             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 

16/10/2015 

 

Ο φάκελος θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του Διαγωνισµού και 

τον τίτλο του φακέλου. 

ε  περίπτωση  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία  και  

διεύθυνση, καθώς και αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

όλων των µελών της. 

                                                                     

 

9.   Περιεχόμενο Ηλεκτρονικών Προσφορών 

 

Σα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές-Σεχνικέ ΠροσφορΫ» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομικέ ΠροσφορΫ» 

   

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα. 

 

 

Α)  Περιεχόμενα (υπο)Υακάλου «ΔικαιολογητικΫ υμμετοχές - Σεχνικέ ΠροσφορΫ» 

τον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής-Σεχνική προσφορά» υποβάλλονται 
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η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 

δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. 

 υγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

Α.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως,  επή ποινέ αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΥΕΚ/Α/29-5-2013), του άρθρου 11 της ΤΑ Π1/2390/13 

«Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 

Δηµοσίων υµβάσεων (Ε..Η.∆Η..)» και τις διατάξεις του άρθρου 5α.Β.1α  του  Π.Δ.  118/2007, 

κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ως άνω νόμου και της ως άνω 

απόφασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ 

1. Εγγυητικέ Επιστολέ υμμετοχές στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/14 ύψους 

2% της προϋπολογισθεήσας δαπΫνης της διακέρυξης εκτός ΥΠΑ (η εγγύηση συμμετοχής 

πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς) και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΤΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf 

και προσκομίζεται από αυτόν στην  Αρµόδια Τπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισµού σε 

έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. 

2. Παραστατικό  εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.∆. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 

3. Τπεύθυνη δέλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄/75), όπως εκάστοτε ισχύει. 

υπογεγραμμένη ψηφιακά  από  τον  προσφέροντα  (φυσικό  πρόσωπο)  ή  σε  περίπτωση  

που  ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 

α) οι Διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.. και ο Διευθύνων ύμβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. 

 γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται 

από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

την Τπεύθυνη  Δήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος  διαγωνισµού και θα 

δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:   
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3.Α. ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 

στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆.118/07, ήτοι: 

ι) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΤ του υµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υµβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του υµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την  προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο  άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/EOK του υµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη    νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της  28.6.1991,  σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του   Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

υµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 

173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

v) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

vi) για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 

vii) δεν έχεi διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα. 

viii) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 

οποίας έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

3.Β. 

 

 

Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 

άρθρου 6 του  Π.Δ.118/07 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

. 

-Σα αλλοδαπΫ φυσικΫ έ νοµικΫ πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία. 

 

-Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 

6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπΫ νοµικΫ 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 

των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπΫ 

νοµικΫ πρόσωπα). 

 

-Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση. Σα αλλοδαπΫ φυσικΫ έ νοµικΫ πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν 

τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 

διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία..  

 

-Είναι ενήµεροι ως προς τις ασφαλιστικάς υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους 

οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι  

-- Είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικάς υποχρεώσεις τους. 

i. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, 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.  

 Προκειμένου οι προσφέροντες να αποδείξουν την οικονομική τους επάρκεια θα 

καταθέτουν Ισολογισμούς των τριών ( 3 ) τελευταίων ετών πριν το διαγωνισμό ( όπως 

απαιτείται από την χώρα εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου) ή στην περίπτωση που δεν 

τηρεί Ισολογισμούς Τπεύθυνη Δήλωση περί του ύψους κύκλου εργασιών του 

διαγωνιζόμενου των τελευταίων τριών ετών πριν το διαγωνισμό.   



 15 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες 

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, Γ.Ε.ΜΗ., και το ειδικό επάγγελμά τους.  

 

-Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά 

κατονομαζόμενες), προκειμένου για νοµικά πρόσωπα ή το  ειδικό επάγγελµά τους, 

προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή 

ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 

συνεταιρισµούς). 

Σα αλλοδαπΫ φυσικΫ έ νοµικΫ πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα 

του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του 

Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα,  καθώς και  το  αντικείμενο 

των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά 

τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα. 

. 

-∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των   πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν  αρνηθεί να παράσχουν τις 

πληροφορίες αυτές 

. 

-Δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισμούς µε βάση αμετάκλητη απόφαση του  

Τπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς. 

 

-Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 

 

-Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς). 

 

-Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / 

έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 

Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. 

4 Σα νοµιµοποιητικΫ άγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού 

προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Υ.Ε.Κ. ή επικυρωμένο αντίγραφο 

ή απόσπασµα του καταστατικού (Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από 

την αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µμεταβολές, που έχουν επέλθει στο καταστατικό του 

νοµικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΥΕΚ (για την περίπτωση 

των Α.Ε.) ή τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.). τοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων ύμβουλος 

ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους, το 

νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 

από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 

προσώπου. 

5 Για τις Ενώσεις προσώπων που υποβάλουν κοινή προσφορά: 

 Οι Ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά για κάθε µέλος της ένωσης 

 Σο ποσό της εγγυητικής επιστολής µπορεί να καλύπτεται είτε µε µία είτε µε το 

άθροισµα περισσότερων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στην ένωση. 

Κάθε µία όµως από αυτές πρέπει να αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 

των συμμετεχόντων από την συμμετοχή τους στο διαγωνισµό. 

 Από κάθε οικονοµικό φορέα-µέλος που συμμετέχει στην Ένωση, απαιτείται πρακτικό 

απόφασης Δ ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει την σύμπραξη µε άλλα 

µέλη της ένωσης, το ποσοστό της κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την 

αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρο ευθύνης. 

6 Απόδειξη κατΫθεσης έ αποστολές δεήγματος, εφόσον απαιτείται από την Διακήρυξη, η 

οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγµα και την οποία επισυνάπτει ο οικονομικός 

φορέας στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική Προσφορά». 
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ε περίπτωση που στην χώρα του υποψηφίου αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επή 

ποινέ αποκλεισμού, να αναπληρωθούν µε άνορκη βεβαήωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη 

µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δέλωση ενώπιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν 

βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη αυτή βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται 

υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

Α.2. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

Η Σεχνικέ ΠροσφορΫ συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήματος. την συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία 

που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήματος και του παραγόμενου 

ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  ε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές  προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί  στο σύνολό  τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

τον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά υμμετοχής – Σεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

τα κάτωθι τα οποία θα φέρουν και ψηφιακή υπογραφή: 

α) Πλέρη τεχνικέ περιγραφέ στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 

κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της 

διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή 

δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα). Προς τούτο συντάσσεται και 

υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένος ο Πήνακας υμμόρφωσης του Παραρτήµατος Γ΄ της 

παρούσης. 

β) Σα κατατιθέμενα εγχειρήδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά  και 

ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες 

τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων 

πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. 

Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο 

της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του 

ενδιαφέροντος του. 

γ) Δηλώσεις ψηφιακΫ υπογεγραμμάνες του Ϋρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07: 

i) Ο  προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

ii) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την 

αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 

οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή µμερικά τη µμονάδα κατασκευής του τελικού 

προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι 

τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 

προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

δ) ΔικαιολογητικΫ του Ϋρθρου 9 του Π.Δ.118/07 (εφόσον ζητούνται από την διακέρυξη). 

i) ε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 

πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προμηθευτή ή των υπο 

κατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ. ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή 

πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Σα  πιστοποιητικά  θα  πρέπει να έχουν 

εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό 
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ύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε..Τ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 

υνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και µάλιστα, 

µέλος της αντίστοιχης υμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

ii) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Σεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον 

προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία 

δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. ε 

περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύµφωνα µε τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά 

πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών 

οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα 

πιστοποίησης ή ελέγχου  προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό ύστηµα 

Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε..Τ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής υνεργασίας για 

την Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation − EA) και µμάλιστα, µέλος της 

αντίστοιχης υµφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 

iii) ε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων 

Δοκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων µε 

επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα 

εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

Σα ανωτάρω στοιχεήα και δικαιολογητικΫ της τεχνικές προσφορΫς του προσφάροντος 

υποβΫλλονται από αυτόν ηλεκτρονικΫ σε µορφέ αρχεήου τύπου .pdf και προσκομήζονται κατΫ 

περήπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργΫσιμων ημερών από την ηλεκτρονικέ υποβολέ. Όταν 

υπογρΫφονται από τον ήδιο φάρουν ψηφιακέ υπογραφέ. 

Οι δηλώσεις του παρόντος Ϋρθρου υπογρΫφονται ψηφιακΫ από τους άχοντες υποχράωση 

προς τούτο και δεν απαιτεήται σχετικέ θεώρηση. 

 

Σονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Σεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καµία απολύτως άµεση ή έµµεση 

αναφορά στα οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών. ε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η 

προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. 

 

B) Περιεχόµενα (υπο)Υακάλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» 

 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επή ποινέ απορρήψεως στον 

(υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήματος. την συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Σα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εκτός από την ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλλει και χωριστό επισυναπτόμενο αρχείο σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής 

προσφοράς της διακήρυξης ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

 

            Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Υορέα σηµαίνονται από αυτόν 

µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα. 

 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

Διακήρυξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιµής απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες. 

την Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται 

κατωτέρω. 

 



 18 

 

 

                                                                     Άρθρο 10 

                                                              ΣΙΜΕ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Η τιμή θα δοθεί σε ποσοστό εκπτώσεως επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες και με  

βάση την εκάστοτε μέση τιμή λιανικής πώλησης στην αγορά του Αιγίου και η οποία 

αντιστοιχεί στην προέλευση και το είδος του χορηγούμενου εφοδίου κατά την ημέρα της 

παράδοσης πιστοποιούμενο από Επιτροπή του Νοσοκομείου Αιγίου που έχει οριστεί για το 

σκοπό αυτό, αγορά-νομική τιμή. 

ε περίπτωση που κατά την ημέρα της χορήγησης του είδους δεν πιστοποιείται η μέση 

λιανική τιμή, ως τιμή πληρωμής θα λαμβάνεται  η μέση τιμή των πλησιέστερων 

ημερομηνιών, πριν και μετά την χορήγηση και όχι περισσότερες των επτά (7) 

πλησιέστερων ημερών, έτσι ο προκύπτων μέσος όρος των τιμών θα αποτελεί τη βάση της 

τιμής πληρωμής από την οποία θα εκπίπτει το οριζόμενο  ποσοστό εκπτώσεως. ε 

περίπτωση ελλείψεως μιας τιμής από αυτέ θα λαμβάνεται η άλλη που υπάρχει πριν ή μετά 

την ημέρα χορηγήσεως και όχι περισσότερες από τρεις ημέρες.  

Για τα είδη που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Δελτίο λιανικής πώλησης θα λαμβάνεται 

υπόψη η προσφερόμενη τιμή σε συνδυασμό με το ποσοστό έκπτωσης. 

 

την προσφερόμενη τιμέ θα περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων ειδών, η μεταφορά και 

η παράδοσή τους καθώς και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις. 

Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΤΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου µέχρι 

και εντός των αποθηκών του Νοσοκομείου. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΤΡΩ ή που 

καθορίζουν σχέση ΕΤΡΩ προς ξένο νόµισµα, θα απορρήπτονται ως απαρΫδεκτες. 

Η αναγραφή της τιµής σε ΕΤΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον 

χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Σο γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 

δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 

προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορΫ 

απορρήπτεται ως απαρΫδεκτη. 

 

την οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο 

Παρατηρητέριο Σιµών του Τπουργείου Τγείας και η τρέχουσα τιµή (για τις περιπτώσεις που έχει 

εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που καταγράφονται στο 

Παρατηρητήριο Σιµών της Επιτροπής Προμηθειών Τγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΥΕΚ 

31/τ.Α’/02.03.2011). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιµές που 

καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Σιµών της Επιτροπής Προµηθειών Τγείας κατά την 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισµού, απορρίπτονται (Ν. 

3918/2011, άρθρο 13, - ΥΕΚ 31/τ.Α’/02.03.2011). 

Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 

µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί 

ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την 

πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της 

προσφοράς. 

Η Τπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερομένων τιµών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
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                                                                   Άρθρο 11 

                                      ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16/10/ 2015 και ώρα 14:00 πµ, µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιημένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσα Αρχής, εφαρμοζόμενων 

κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό) φακέλων «Δικαιολογητικά υμμετοχής - Σεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο) φάκελοι 

των Οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστηµα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 

αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών 

στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικά υμμετοχής – 

Σεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο) φακέλων « Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

Οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

                                                                Άρθρο 12 

                             ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιημένων στο ύστηµα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 

των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

υγκεκριμάνα µάσα από το ύστηµα: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα µέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισµό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 

του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συμμετέχοντες χρήστες –οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

                                                              Άρθρο 13 

                 ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος, σε 

µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο. Σα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Περιεχόμενα Υακάλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ» 

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά 

περίπτωση είναι: 
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Α. ΟΙ ΈΛΛΗΝΕ ΠΟΛΙΣΕ: 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της 

κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ηλεκτρονική ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, 

i)   για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, έτοι 

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΤ του υµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του υµβουλίου της 26ης 

Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του υµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/EOK του υµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 

166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) Κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

ηµειώνεται ότι σε περήπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φάρει καταδικαστικάς 

αποφΫσεις, οι συμμετάχοντες θα πράπει να επισυνΫπτουν σε ηλεκτρονικό αρχεήο σε µορφέ pdf τις 

αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικάς αποφΫσεις. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από 

την κοινοποίηση της,  έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της,  έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

2, 3 και 4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από 

την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραμμένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του Δηµοσίου ή του οικείου Ο.Σ.Α. 

 

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της, 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου Α.1 

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της, έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
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είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

5. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή ΓΕΜΗ ή σε ισοδύναμες 

επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραμμένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Γ.ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΨΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

1. Σα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου Α.1, Α.2, Α.3, Α4, Α.5, αντίστοιχα. Σο απόσπασµα 

ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, της ως άνω παραγράφου, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν 

το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα ύµβουλο όταν το 

νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους 

εκπροσώπους του. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 

Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 

ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία 

περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του 

αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153). 

 

Δ.ΟΙ  ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ 

 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της, 

έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού υμβουλήου δεν 

έχει καταδικασθεί µε αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης 

της παραγράφου Α.1. 

2. Σα δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α.2, Α.3, Α.4, αντίστοιχα. 

3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο υνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 

Ε.ΟΙ  ΕΝΨΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΨΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΑΛΟΤΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Σα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην Ένωση. 

 

Σ.ΓΕΝΙΚΑ 

Εάν σε κάποια Φώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από άνορκη βεβαήωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή 

προέλευσης. την κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Ειδικότερα µε τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητΫ 

αυτεπΫγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενημερότητα του 

Οικονομικού Υορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της 

σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. ε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον 

Οικονοµικό Υορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων 

ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο  πρόσφορο τρόπο  να 

προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών 

της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα 

άνω φορολογικά ενήµερος. 

Όταν ο Οικονοµικός φοράας δεν διαθάτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΥΜ) 

υποβάλλει ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
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ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει 

ταχυδρομικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ημερομηνία της 

σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. ε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία 

κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 

Σα στοιχεήα και δικαιολογητικΫ για την κατακύρωση της προμέθειας στον προσφάροντα 

υποβΫλλονται από αυτόν ηλεκτρονικΫ σε µορφέ αρχεήου τύπου .pdf και προσκομήζονται κατΫ 

περήπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργΫσιμων ηµερών από την ηλεκτρονικέ υποβολέ. Όταν 

υπογρΫφονται από τον ήδιο φάρουν ψηφιακέ υπογραφέ. 

Οι δηλώσεις του παρόντος Ϋρθρου υπογρΫφονται ψηφιακΫ από τους άχοντες υποχράωση προς 

τούτο και δεν απαιτεήται σχετικέ θεώρηση. 

 

      Άρθρο 14 

                     ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΥΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ» 

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ηµέρες µετά και την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 

συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιημένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντας στο διαγωνισµό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 

 

                                                               Άρθρο 15 

                         ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ 

ε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλλει εκπρόθεσμα ηλεκτρονικά και δεν 

προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά 

όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή µε την αµέσως επόμενη χαμηλότερη τιµή. 

ε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή µε την αµέσως επόμενη 

χαμηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύµφωνα µε τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

τις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της 

παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς 

τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως 

κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της 

παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και 

ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του 

µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη 

διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων 

του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07. 

 

        Άρθρο 16          

ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 30% για διαγωνισμούς 

προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου ΥΠΑ κι έως 15% για 

διαγωνισμούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω περιλαμβανομένου ΥΠΑ στην 

περίπτωση µμεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µμικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την διακήρυξη ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Εάν κατά την αξιολόγηση των προσφορών, που θα υποβληθούν και ειδικότερα βάσει της 

τιµής του µμειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την 

προκηρυχθείσα ποσότητα της παρούσας σε ποσοστό µμεγαλύτερο του 10% αυτής, ο 
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διαγωνισμός µματαιώνεται και η προμήθεια θα επαναπρογγραµατίζεται εκτός εάν ο µμειοδότης 

δεχθεί εγγράφως, αναλόγως τον περιορισµό της προσφοράς του. 

Ο Τποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει στην έδρα της 

Αναθέτουσας Αρχής εντός προθεσμίας δέκα (10) ηµερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής ύµβασης προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. ε περίπτωση που ο Τποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο 

κοινοποιήθηκε η σχετική ανακοίνωση δεν προσέλθει για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

Η σύµβαση θα  υπογραφεί από τον νόµιµο εκπρόσωπο του Τποψηφίου Προμηθευτή/Αναδόχου ή 

νοµίµως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

 

                                                                      Άρθρο 17 

                                                                      ΕΓΓΤΗΕΙ 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη –µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου, ή στα κράτη-µέρη της υµφωνίας 

∆ηµοσίων υµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 

2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Σαµείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Σα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσηµη μετάφραση. 

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κ.λ.π. 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό, 

αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ (€), 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης έκτος 

ΥΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να 

προσφερθεί. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά την λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της ύµβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Υ.Π.Α. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή 

σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, 

δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Σράπεζα. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.∆.(118/07) και στην παράγραφο 1.2.3 

του άρθρου 11 της ΤΑ Π1 2390/2013. 

 

                                                                      Άρθρο 18 

                                                                     ΤΜΒΑΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα 

µέρη η σύµβαση. 

Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο 

προοίµιο της απόφασης διενέργειάς του, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δηµοσίευσης της 

παρούσας προκήρυξης, κι ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και Π.∆. 118/07 περί 

προµηθειών. 

Η διάρκεια της σύµβασης θα ορισθεί για ένα (1) έτος από της υπογραφής της µε δικαίωµα 

µονοµερούς τρίµηνης παράτασης. 

 

 

 

                                                                      Άρθρο 19 

                                               ΠΑΡΑΔΟΗ – ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά στο Σµήµα Σεχνικής Τπηρεσίας του Νοσοκομείου 

σύµφωνα µε τις τρέχουσες ανάγκες του, όπως αυτές καθορίζονται από τη λειτουργία του και 

κατά την απόλυτη κρίση του, εντός του προβλεπομένου από την σύµβαση χρόνου, ο οποίος και 

θα αναφέρεται στην προσφορά. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.∆ 118/07, µε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 

Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τα αρµόδια Σµήµατα του Νοσ/µείου τουλάχιστον πέντε (5) 

εργάσιμες ηµέρες νωρίτερα από την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το είδος. 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρµόδια για αυτό Επιτροπή Παραλαβής του Νοσοκοµείου. 

ε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των ειδών ισχύουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις των 

άρθρων 32, 33 και 34 του Π.∆. 118/07. 

 

                                                                     Άρθρο 20 

                                             ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΑΣΑΙΨΗ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Η Αναθέτουσα Αρχή (Διοικητικό υμβούλιο του Νοσοκομείου) διατηρεί το δικαίωµα να αποφασίσει 

κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης γνωμοδότησης της Επιτροπής: 

α)  Ση ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή 

µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης. 

β)  Ση ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

γ)  Σην µματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις των υπό 

στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π∆ 118/2007 (ΥΕΚ. 150 Α). 

δ)  Σην οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: 

i. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον τις υπό παροχή υπηρεσίες ή  υ λ ι κ ά  

είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για 

την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν αυτά. 

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

 

                                                             Άρθρο 21 

                                ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΕΓΓΡΑΥΑ 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο ύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 

2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΤΑΠ/Υ.40.4/3/1031/2012 ΥΕΚ Β’ 

1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

 

Εμπιστευτικότητα – Φαρακτηρισµός στοιχεήων έ πληροφοριών κατΫ την προσφορΫ ως 

εμπιστευτικάς 

ε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συναγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννοµα 

συμφέροντα του, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη 

«πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να το γνωστοποιήσει γραπτώς στην αρµόδια 

Επιτροπή, καθώς και να το επισημαίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς του, 

σύµφωνα µε τις οδηγίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να 

λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συναγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας 

εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 

εµπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

 

                                                    Άρθρο 22 

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

1.  Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους  για εκατόν εήκοσι μάρες (120)  

ημερολογιακάς ημάρες,  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

3.  Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί 

να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο 

εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
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Οι Τποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της, 

μετά την κατάθεσή της. ε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 

• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση 

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 

                                                                 

                                                                 Άρθρο 23 

ΠΛΗΡΨΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ 

 

1. Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 125.694,08€ συμπεριλαμβανομένου του 

Υ.Π.Α. 

2. Πληρωμέ – ΔικαιολογητικΫ πληρωμές 

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 Τπουργείων( Ν. 4172/2013 

άρθρο 62,64) .  

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως 

κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

                                                                   Άρθρο 24 

                                                      Κυρώσεις-Ποινικάς Ρέτρες 

1. 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. την αντίθετη περίπτωση, 

θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω 

2. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή αυτών, 

καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται 

στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το 

Νοσοκομείο 

3. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις 

πλημμελούς εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον προμηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση με το 

10% της μηνιαίας αποζημίωσης, ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης, σύμφωνα με την 

ανέλεγκτη κρίση του Δ.. ε κάθε περίπτωση το Δ.. μπορεί ταυτόχρονα να καταγγείλει την 

σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

4.  Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.. του Νοσοκομείου μετά από 

προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε 

περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών που να 

διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.   

5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκομείο αζημίως 

για αυτό 

6. Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 13 & 14 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές 

ρήτρες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και την οικεία σύμβαση  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νομοθεσίας (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπόμενων από την οικεία ..Ε, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, 

βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων κλπ). ε περίπτωση που διαπιστωθεί 

αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Νοσοκομείο μπορεί να 

καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων. 

 

Άρθρο 25 

Κέρυξη αναδόχου ως άκπτωτου 

1. Ο προμηθευτή/ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε 

παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
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κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου.  

2. 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 ή υπηρεσίες ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παρούσα. 

3. τον προμηθευτή/ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Δ.. του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων 

αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

 Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση.  

 Προμήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/ανάδοχο είτε 

από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν 

κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμεση ή έμμεση 

προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται 

σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη 

και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα 

παραπάνω οριζόμενα. την περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου 

ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου και με 

βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 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. την 

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.  

 ε 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 26 

Εμπιστευτικότητα 

1. Φωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την παροχή της 

υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε 

σχέση με τη ύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. ε περίπτωση αθέτησης από 

τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο μέλλον.  

2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη 

συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
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υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον ανάδοχο και μετά την 

ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. 

 

 

 

Άρθρο 27 

Λοιπάς Τποχρεώσεις του Αναδόχου 

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

με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της υμβατικής Τπηρεσίας. 

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

υμβατική Τπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν 

του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

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

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 

Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 

ύμβαση. ε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται 

μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την 

απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της ύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα Αρχής. ε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του 

Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 

ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια  της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσα Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας.  Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακές 

ημέρες πριν από την αντικατάσταση. 

5. ε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 

διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 

αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων 

μετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής. 

6. ε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι του Νοσοκομείου για την 

εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/ύμβαση υποχρεώσεών τους. Συχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές 

τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 

άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

7. ε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της ύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 

τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της ύμβασης με τους ίδιους όρους. 

8. ε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η ύμβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη ύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 

Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 

εκπλήρωσης ή μη των όρων της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου 

της Αναθέτουσας Αρχής. ε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 

ύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ 

των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της ύμβασης εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός 

αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η 

σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ε τέτοια 
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περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές 

Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη ύμβαση. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια της ύμβασης να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05. 

 

Άρθρο 28 

Ζητέματα Κυριότητας και Πνευματικές Ιδιοκτησήας 

1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, 

στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της ύμβασης, είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. 

2. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 

τα στοιχεία στο Νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων 

και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της ύμβασης, 

χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου.  

 

        Άρθρο 29 

        ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΣΗΙΑ 

Ο ανάδοχος και το Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα 

κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος 

της σύμβασης. 

Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια  σύμφωνα με την κείμενη 

Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, 

σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν 

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

Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. 
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ΜΕΡΟ Γ: ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 

 

Οι συμμετέχοντες συνυποβάλλουν υποχρεωτικΫ μαζή με την τεχνικέ τους προσφορΫ, επή ποινέ 

απόρριψης, βεβαίωση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας του συστήματος ανάλυσης κινδύνων 

και καθορισμού των κρίσιμων σημείων ελέγχου (σύστημα ΗACCP) της εταιρείας παραγωγής, 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης του προϊόντος, από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή 

πιστοποιητικό εφαρμογής του συστήματος HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 

ε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, θα πρέπει να διαθέτει σύστημα 

διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων ο παραγωγός από τον οποίο προμηθεύεται. Σα 

ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτημα Ε΄ των 

Σεχνικών Προδιαγραφών της Δ/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. ε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού 

οίκου και πρέπει να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή. 

Σα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Σεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

Απαιτείται, η συνυποβολή πλήρους ηλεκτρονικού εγγράφου Σεχνικής Προσφοράς και Υύλλου 

υμμόρφωσης ψηφιακά υπογεγραμμένου. 

Ο προμηθευτής λαμβάνει γνώση των ποσοτικών και ποιοτικών Σεχνικών Προδιαγραφών και 

δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της Σεχνικής Προδιαγραφής του υπό 

προμήθεια είδους, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω στον Υύλλο υμμόρφωσης. 

Οι όροι των Σεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 

άρθρου 3 του Π.Δ 118/07. 

ΥΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΥΨΗ 

 

ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1.  ΑΡΣΟ-ΥΡΤΓΑΝΙΕ    

Σο ψωμί θα πρέπει να είναι από αλεύρι λευκό (αρτοσκεύασμα) 

καλά ζυμωμένο και καλά ψημένο. Να έχει γίνει σε χρόνο όχι 

περισσότερο από 6 ώρες και όχι λιγότερο από 4 ώρες, ώστε 

ζυγιζόμενο στο Ίδρυμα να έχει το κανονικό βάρος. Οι 

φρυγανιές θα πρέπει να είναι από ειδικά αλεύρια για φρυγανιές 

και το βάρος της κάθε μιας περίπου 25 γραμ. 

NAI   

2. ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ ΠΡΟΩΟΝΣΑ  

Πρέπει να είναι πρώτης ποιότητας για κάθε κατηγορία και είδος, 

καλά διατηρημένα, απευθείας από τα ψυγεία ώστε να μην 

έχουν υποστεί απόψυξη. Ο κιμάς θα πρέπει να είναι από κρέας 

μοσχαρίσιο (special)και δεν θα περιέχει καθόλου λίπος παρά 

μόνο το κανονισμένο. 

NAI   

3. ΧΑΡΙΑ ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ  

Πρέπει να είναι πρώτης ποιότητος για κάθε κατηγορία και 

είδος καλά διατηρημένα απ’ ευθείας από τα ψυγεία ώστε να 

μην έχουν υποστεί απόψυξη. 

NAI   

4. ΟΡΝΙΘΙΑ ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ  



 30 

ΥΑΡΑΚΣHΡΙΣΙΚΑ ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Και αυτά πρέπει να είναι χωρίς κεφάλια, πόδια, εντόσθια και να 

πληρούν της όρους των διατάξεων της σχετικούς με 

κατεψυγμένα ορνίθια κ.λ.π. 

NAI   

  5. Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό 

διαπιστευμένου φορέα για την ορθή λειτουργία συστήματος 

ανάλυσης κινδύνων κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) της 

εταιρείας παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησης 

του προϊόντος, επή ποινές απόρριψης σε περίπτωση μη 

προσκόμισης. 

NAI   

  6. Σα είδη να είναι Α' Ποιότητας και να πληρούν τους όρους του 

Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και 

Τγειονομικές διατάξεις. 

NAI   

  7. Οι συσκευασίες θα πρέπει να είναι ακέραιες και να αναγράφουν 

τα χαρακτηριστικά στοιχεία, προέλευση, ποιότητα, παραγωγό, 

συσκευαστή, ημερομηνία λήξης και κάθε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

γνώρισμα. 

NAI   

  8. Σο νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος σε 

περίπτωση που το προσκομισθέν είδος δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Νοσοκομείου 

NAI   

  9. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίσει  κατάσταση των 

εταιρειών από τις οποίες θα προμηθεύεται κάθε είδος. 
NAI   

 10. Η μεταφορά έως τους χώρους  του Νοσοκομείου: NAI   

 Α. Θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα- 

ψυγεία με καταγραφικά θερμοκρασίας και σύμφωνα με τους όρους 

του Κώδικα Σροφίμων και Ποτών και τις ισχύουσες Τγειονομικές 

Διατάξεις. 

NAI   

 Β. Σα μεταφορικά μέσα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σχετική 

άδεια, η οποία εκδίδεται από τους κατά τόπους Προϊσταμένους 

των Κτηνιατρικών Τπηρεσιών του Νομού και η οποία ανανεώνεται 

ετησίως. 

NAI   

 Γ. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων οφείλουν να προσκομίσουν 

Βεβαίωση Καταλληλότητας Οχήματος από Τγειονομικής πλευράς, η 

οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δημόσιας Τγείας 

των Νομαρχιών και Άδεια Κυκλοφορίας Οχήματος Μεταφοράς, η 

οποία εκδίδεται από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Τπηρεσίες 

NAI   

 

ημεήωση: Σο Νοσοκομεήο μας δεν διαθάτει θαλΫμους συντέρησης τροφήμων και για το λόγο αυτό οι παραγγελήες για 

όλα τα εήδη τροφήμων γήνονται σε καθημερινέ βΫση. 

 

τη τήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις 

ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Αν στη στήλη 

«ΑΠΑΙΣΗΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό 

αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη   

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος 

όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

τη στήλη «ΑΠΑΝΣΗΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΦΙ εάν 

η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που 

δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην 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 (ιδιαίτερα αν αυτή 

αποτελεί ελάχιστη. 

τη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Σεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Σεχνικά Υυλλάδια κατασκευαστών, ή 

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και 

λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την 
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κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων υμμόρφωσης. την 

αρχή του Παραρτήματος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του. 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να 

είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Σεχνικό Υυλλάδιο 3, ελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 

Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα 

υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η 

αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα υμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

Σονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΨΝ ΤΜΜΟΡΥΨΗ και 

η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία 

κατά την αξιολόγηση των Σεχνικών Προσφορών. 

ε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΣΗΗ», για έστω και ένα από τους 

όρους στον πίνακα συμμόρφωσης, τότεθεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο.               

                

 

Σα προς προμήθεια είδη, τα οποία παρατίθενται στους κατωτέρω Πήνακες, θα πρέπει να 

καλύπτουν τις οριζόμενες ελάχιστες προδιαγραφάς: 

 
ΕΙΔΗ ΑΡΣΟΠΟΙΨΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΟΟΣΗΣΕ 

 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΨΝ ΜΕ 

ΥΠΑ 13% 

1 ΑΡΣΟ 5.200 ΚΙΛΑ 3.819,40€ 

2 ΑΡΣΟ ΛΑΓΑΝΑ 12 ΚΙΛΑ 167,87€ 

3 ΚΟΤΡΑΜΠΙΕΔΕ 10 ΚΙΛΑ 107,35€ 

4 ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ 10 ΚΙΛΑ 107,35€ 

5 ΑΤΓΟΚΟΤΛΟΤΡΑ 20 ΚΙΛΑ 193,23€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΨΝ 

ΑΡΣΟΠΟΙΩΑ 
4.395,20€ 

 

Οι ποσότητες όλων των κατηγοριών δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο, το οποίο διατηρεί 

το δικαίωμα να αυξομειώνει με βάση τις ανάγκες του. 
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ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΠΟΟΣΗΣΕ 

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΕΙΔΨΝ ΜΕ ΥΠΑ 13% 

1 
ΜΠΑΜΙΕ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΕ 
100 ΚΙΛΑ 522,06€ 

2 
ΑΓΚΙΝΑΡΕ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΕ 
50 ΚΙΛΑ 169,50€ 

3 
ΑΡΑΚΑ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 
200 ΚΙΛΑ 711,90€ 

4 
ΦΣΑΠΟΔΙ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 
80 ΚΙΛΑ 951,01€ 

5 
ΟΤΠΙΕ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΕ 
50 ΚΙΛΑ 517,54€ 

6 
ΒΑΚΑΛΑΟ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 
100 ΚΙΛΑ 565,00€ 

7 
ΠΕΡΚΑ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΗ 
50 ΚΙΛΑ 404,54€ 

8 
ΥΑΟΛΑΚΙΑ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ 
200 ΚΙΛΑ 709,64€ 

9 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 

ΜΠΟΤΣΙ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 

2.500 ΚΙΛΑ 9.322,50€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΙΔΨΝ 

ΚΡΕΟΠΨΛΕΙΟΤ 
13.873,69€ 

 
 
 
 
 

Οι ποσότητες όλων των κατηγοριών δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο, το οποίο διατηρεί 

το δικαίωμα να αυξομειώνει με βάση τις ανάγκες του 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 
ΚΑΣΕΦΤΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  

 

Α/Α ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ 

ΤΝΟΛΟ ΑΝΕΤ 

ΥΠΑ 
ΥΠΑ 

1 
ΜΠΑΜΙΕ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΕ 
100 ΚΙΛΑ 

   

2 
ΑΓΚΙΝΑΡΕ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΕ 
50 ΚΙΛΑ 

   

3 
ΑΡΑΚΑ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 
200 ΚΙΛΑ 

   

4 
ΦΣΑΠΟΔΙ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 
80 ΚΙΛΑ 

   

5 
ΟΤΠΙΕ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΕ 
50 ΚΙΛΑ 

   

6 
ΒΑΚΑΛΑΟ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 
100 ΚΙΛΑ 

   

7 
ΠΕΡΚΑ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΗ 
50 ΚΙΛΑ 

   

8 
ΥΑΟΛΑΚΙΑ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΑ 
200 ΚΙΛΑ 

   

9 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΟ 

ΜΠΟΤΣΙ 

ΚΑΣΕΧΤΓΜΕΝΟ 

2.500 ΚΙΛΑ 

   

ΤΝΟΛΟ 
  

 
 

 

 

 

Ποσοστό άκπτωσης ………………………………% 

 

 

 

 

ημεήωση: Η προσφερόμενη τιμέ θα εήναι σύμφωνα με το δελτήο μάσης τιμές λιανικές πώλησης 

του Δελτήου Σιμών του αρμόδιου τμέματος Εμπορήου, της Γενικές Διεύθυνσης ΑνΫπτυξης ΠΕ 

Αχαΐας, την ημερομηνήα υποβολές των προσφορών, ενώ για τα εήδη που δεν υπΫγονται σε 

αυτό θα εήναι η τιμέ πώλησης του υποψέφιου. την στέλη προσφερόμενη τιμέ, θα 

περιλαμβΫνεται στην αναγραφόμενη τιμέ και το ποσοστό άκπτωσης. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΧΝ 
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΜΗΜΑΣΑ, ΦΑΔΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5 ΤΣΑΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – 
ΠΑΡΑΓΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΓΟΣΔΩΝ  
ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ – ΔΚΠΣΩΔΙ ΜΔΥΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΑΡΘΡΟ 8 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 
ΑΡΘΡΟ 9 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 
ΑΡΘΡΟ 10 ΔΜΠΙΣΔΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 
ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΜΒΑΗ σπ’αριθμ. ……. 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΣΑΞΤ Σ…… ………………………. 
 
 

ΚΑΙ 
 
 
 

ΣΗ ………….………………. 
ΓΙΑ ΣΗΝ ………………………………………………. 

 
 
 

σμβατικού Σιμήματος ……………… € σσμπεριλαμβανομένοσ τοσ Φ.Π.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
ΑΡΘΡΟ 13 ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ  
ΑΡΘΡΟ 15 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
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ΤΜΒΑΗ ΤΠ. ΑΡΙΘ. ...... 

 

την [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 αφετάρου 

 

Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. *, έχει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΤ............ και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η 

οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

ΛαμβΫνοντας υπόψη : 

 

1) Σην υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για το έργο 

……………….». 

2) Σην από …………….. και με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, 

που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 

3) Σην υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο 

 

υμφώνησαν και άκαναν αμοιβαήα αποδεκτΫ τα ακόλουθα: 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Αντήκλητος Σο πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΦΟ 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. 

 

Διοικητικέ εντολέ: 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 ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. 

 

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

 

Ημερομηνήα άναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της ύμβασης. 

 

Ημάρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

 

Επιτροπέ Παρακολούθησης και Παραλαβές του Έργου (ΕΠΠΕ): Σο 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). 
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Παραδοτάα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα 

παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ύμβαση. 

 

Προθεσμήες: τα αναφερόμενα στη ύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 

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

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. 

 

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

 

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

την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

 

υμβατικΫ τεύχη : Σα τεύχη της ύμβασης 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 ύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

 

υμβατικό τήμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

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

αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου 

«…..……………………..». Σο 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. 

 

υγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει …………………………………………………………………………... 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΜΗΜΑΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΣΗ 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 ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της ύμβασης  ορίζεται σε ………….ήτοι από …….έως 

……………. 

 Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ – ΕΚΠΣΨΕΙ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

ε 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 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ 

 

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή  ανέρχεται στο 

ποσό ……………. (………….€ )  πλέον  ΥΠΑ 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. το 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. 
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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. 

ε 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, (ΥΕΚ 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, ΥΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

την αμοιβή του Προμηθευτή  χωρίς ΥΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, 

ως και κάθε άλλη επιβάρυνση: 

1,5% υπέρ ΜΣΠΤ 

• 2% χαρτόσυμο επί ΜΣΠΤ 

• 20% ΟΓΑ επί της κράτησης του χαρτοσήμου 

• 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΤ επί της καθαρής αξίας 

• 2% υπέρ Χυχικής Τγείας (Ν. 3580/07) επί της καθαρής αξίας αφαιρουμένων των παραπάνω 

κρατήσεων 

• Παρακρατείται φόρος 4% (Ν. 2198/94) στην καθαρή αξία αφαιρουμένων όλων των 

παραπάνω κρατήσεων 

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

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της προμήθειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

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

αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΣΡΑΠΕΖΑ, 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. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

 

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. ΑΝΨΣΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Σα 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. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

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). την περίπτωση αυτή ο Προμηθευτής δεν 

δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. την γνωστοποίηση αυτή 

προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της 
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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. τη 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. 

ε 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. ε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται 

στην παρούσα. 

Σροποποίηση 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. ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

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. ε 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. ΕΥΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΥΟΡΨΝ 

 

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 

Ε ΠΙΣΨΗ ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 

συμβαλλόμενο μέρος. 

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Επωνυμία Σράπεζας...................................................................................................... 

Κατάστημα.................................................................................................................. 

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Σ.Κ. FAX.) 

Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 

ΕURO................................................. 

ΠΡΟ 

ΓΕΝ. ΝΟ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΨΝ 

“ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ” 

Β.ΟΥΙΑ 114, 

ΑΘΗΝΑ, Σ.Κ. 115 27 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

ΑΡ.............................ΕΤΡΨ.................……………………….. 

Εγγυητικέ επιστολέ μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

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

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 

{ε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός …………. αριθμός … ΣΚ 

………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΣΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΣΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΣΚ……………… 

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

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

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

για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο ……….…………….. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον 

προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΥΠΑ) ..................................., σύμφωνα 

με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

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

ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{ε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

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

Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

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

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς 

να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… 

(ημείωση προς την Σράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 

ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

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

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης 

της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Επωνυμία Σράπεζας...................................................................................................... 

Κατάστημα.................................................................................................................. 

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Σ.Κ. FAX.) 

Ημερομηνία Έκδοσης.......................... 

ΕURO................................................. 

ΠΡΟ 

ΓΕΝ. ΝΟ/ΜΕΙΟ ΑΘΗΝΨΝ 

“ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ” 

Β.ΟΥΙΑ 114, 

ΑΘΗΝΑ, Σ.Κ. 115 27 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΑΡ.............................ΕΤΡΨ.................……………………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του 

ποσού των ΕΤΡΨ-----------------------------------------(και ολογράφως )-------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, 

υπέρ της 

Εταιρείας...................................................…………………...Δ/ΝΗ........................................................ 

................................................................για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό-

- 

------------ σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ---------------------------------------------

--- 

----------(αρ.Διακ/ξης ---------------) προς κάλυψη αναγκών του--------------------------------------------------- 

---- και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Υ.Π.Α. αξίας ---------------ΕΤΡΨ αυτής 

. 

Σο παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της 

σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ , συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζα μας. 
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