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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.11. Τo άρθρο 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα 
από εμπορικές Επιχειρήσεις».
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
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2. Τις αποφάσεις: 
2.1  Την αριθμ. 3567/9-05-2012 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 1585/10-05-2012, τεύχος Β’) με θέμα 
την  έγκριση  του  Προγράμματος  Προμηθειών  &  Υπηρεσιών  (ΠΠΥΥ)  Μονάδων 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το 2012.
2.2. Την αριθ.5805/8.8.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 
2309/8.8.2012)ορισμός φορέων διενέργειας για την υλοποίησητου ΠΠΥΥ 2012 
πιστώσεις 2012 ή 2013.
2.3  Την αριθμ. 6881/03-10-2012 απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με 
θέμα τις οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του ΠΠΥΥ έτους 2012, πιστώσεις 2012 
& 2013.
2.4.  Την με αριθμ. 20/23.11.2012 απόφαση  Δ.Σ  θέμα  2ο για την έγκριση 
διενέργειας δ/σμών στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ  2012,πιστώσεις 2013.
2.5. Την με αριθ.1296/24.12.2012 Απόφαση 6ης Υ.Πε  για την έγκριση διενέργειας 
δ/σμών στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ  2012,πιστώσεις 2013.

                     Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ   Σ   Ε  Ι

Πρόχειρο  Διαγωνισμό,  με  γραπτές  σφραγισμένες  προσφορές  για  «Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Εγκαταστάσεων για την Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής » με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
προϋπολογισθείσας  δαπάνης  είκοσι  εφτά  χιλιάδων  ευρώ    (  27.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα ΦΠΑ.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Νοσηλευτική 
Μονάδα Αιγίου

30-Ιουλίου 
2013 
Ημέρα Τρίτη

Νοσηλευτική Μονάδα 
Αιγίου

31-Ιουλίου-2013
Ημέρα Τετάρτη και ώρα 
12:00μ.μ

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

– Ο –
                                         ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡ ΙΣΗΣ 
ΕΓΚΑΤ ΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ .

ΚΑΕ 0889

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2012 72514300-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τακτικός προϋπολογισμός του Γ. Ν 
Ανατολικής Αχαΐας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου
(Άνω βουλωμένο Αιγίου)

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

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νοσηλευτική Μονάδα Αιγίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31-Ιουλίου-2013

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  Απαιτείται

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεν απαιτείται

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα (1) έτος
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ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.Αντικείμενο της Διακήρυξης

Αντικείμενο  της Διακήρυξης για τις  ανάγκες  του Νοσοκομείου είναι  «  Οι Υπηρεσίες 
Διαχείρισης Εγκαταστάσεων για την Συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής » με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική 
περιγραφή της Διακήρυξης.

2.Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού

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

3.Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών

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

 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
 Ο  πλήρης  τίτλος  του  Υπηρεσίας:  «ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΑΧΑΪΑΣ».
 Ο αριθμός και το θέμα της Διακήρυξης.
 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 Τα στοιχεία του αποστολέα.

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

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και 
στοιχεία 

 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με όλα 
τα  τεχνικά  και  λοιπά  στοιχεία  της  προσφοράς  σε  δύο  (2)  αντίτυπα  (ένα 
πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

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

Οι τρεις παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε  περίπτωση  που  τα  τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  δεν  είναι  δυνατόν,  λόγω 
μεγάλου  όγκου,  να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται 
χωριστά  και  ακολουθούν  τον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει  στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει  να είναι 
καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  το  δε  αρμόδιο  όργανο 
παραλαβής  και  αποσφράγισης  των  προσφορών,  κατά  τον  έλεγχο,  μονογράφει  και 
σφραγίζει  την  τυχόν  διόρθωση  ή  προσθήκη.  Η  προσφορά  απορρίπτεται,  όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών.
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Οι προσφορές μπορεί  να αποστέλλονται  στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε  τρόπο και 
παραλαμβάνονται  με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται  στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια  του  διαγωνισμού,  δεν  αποσφραγίζονται  αλλά  παραδίδονται  στα  αρμόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 
εκπνοής  της  προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  τη  Διακήρυξη,  προκειμένου  να 
αποσφραγιστούν  μαζί  με  τις  άλλες  που  κατατέθηκαν  με  την  προαναφερόμενη 
διαδικασία.

4.Υποβολή Στοιχείων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

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

Α. Έλληνες πολίτες:

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

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

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η ημερομηνία θεώρησης του 
γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία 
υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς) 
όπου να:

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

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
 για κάποιο από τα ακόλουθα:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- υπεξαίρεση
- εκβίαση
- πλαστογραφία
- ψευδορκία
- δωροδοκία
- δόλια χρεοκοπία

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

iii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 
προσφέροντες δεν τελούν: 
 Σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση 

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

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

iv. 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. 

v. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 
προσφέροντες  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  και  το  ειδικό 
επάγγελμά τους. 

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

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

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

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

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

 Ο  προσφέρων  αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τους  όρους  της  παρούσας 
Διακήρυξης. 

 Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
Διακήρυξης,  των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και  ανεπιφύλακτη 
γνώση.

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση 
του διαγωνισμού. 

 Συμμετέχει  σε  μια  μόνο  προσφορά  στο  πλαίσιο  του  παρόντος 
διαγωνισμού.

Β. Αλλοδαποί

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής. Η ημερομηνία θεώρησης του 
γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία 
υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

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

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), πρέπει:
3.1 • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι 

προσφέροντες. 
• Να δηλώνεται  ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για  κάποιο  τα  αδικήματα  της  παρ.  1  του  άρθρου  43 του  π.δ.  60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
• συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο 
άρθρο  2  παράγραφος  1  της  κοινής  δράσης  της  98/773/ΔΕΥ  του 
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Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 
1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
• νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,  όπως 
ορίζεται  στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 
10ης  Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  για  τη  νομιμοποίηση  εσόδων  από 
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, 
η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), 
η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε 
με το ν. 3424/2005 (Α΄305).

2. για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  απάτης,  υπεξαίρεσης,  εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 

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

• Να δηλώνεται  ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
δεν τελούν:

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της 
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση 
ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
2. ή  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από παρόμοια  διαδικασία, 
που  προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασης  του 
προσφέροντος

• Να δηλώνεται ότι  μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
δεν τελούν:

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 
του  Π.Δ.  60/2007  καταστάσεις,  δηλαδή  σε  αναγκαστική  διαχείριση  και 
πτωχευτικού  συμβιβασμού   ή  σε  διαδικασία  θέσης  σε  αναγκαστική 
διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 
προβλέπεται  από  τις  διατάξεις  της  χώρας  εγκατάστασης  του 
προσφέροντος

• Να δηλώνεται  ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
είναι: 

1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

• Να δηλώνεται  ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά 
την ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού.

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

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

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

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

• Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
• Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  διαπράξει  κανένα  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα
• Ότι  ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  κηρυχθεί  έκπτωτος  από 
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 
τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

2. Αντίγραφα  ή  αποσπάσματα  ισολογισμών  των  τριών  τελευταίων 
ετών ή κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 
ετών, 
3. Βεβαιώσεις  τραπεζών  για  την  πιστοληπτική  ικανότητα  της 
επιχείρησης, 
4. Κατάλογο,  στον οποίο  να  αναφέρονται  οι  κυριότερες  παραδόσεις 
των τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:

• του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα
• της ημερομηνίας παράδοσης
• του ποσού παράδοσης

5.   Ότι  διαθέτει  πιστοποίηση  από  ανεξάρτητο  διαπιστευμένο  φορέα  για  τη 
διαχείριση  της  ποιότητας  σύμφωνα  με  το  διεθνές  πρότυπο  EN ISO 9001   ή 
ισοδύναμο.

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

4.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.  1599/1986 (Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:

1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η  προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 

προκήρυξης,  των  οποίων  οι  προσφέροντες  έλαβαν  πλήρη  και 
ανεπιφύλακτη γνώση.

3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από τα 
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ζητούμενα είδη.  
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση 
του διαγωνισμού.

6. Συμμετέχει  σε  μια  μόνο  προσφορά  στο  πλαίσιο  του  παρόντος 
διαγωνισμού.

  Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και 

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

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω 
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

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

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

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

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
• Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης 

της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε 
ισχύ καταστατικού της εταιρίας.

• Πιστοποιητικό περί  μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή

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

       Δ. Συνεταιρισμοί 

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Κατά  περίπτωση,  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  αντιστοίχως  ανωτέρω,  υπό 
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στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 
Διευκρινίζεται ότι:

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

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

      Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε  προμηθευτή, που 

συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

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

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

Πλήρες «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ», στο οποίο θα περιλαμβάνεται αναλυτικά η 
συμμόρφωση ή διαφοροποίηση των προσφερόμενων ειδών από τις τεχνικές 
απαιτήσεις της Διακήρυξης. Για τεκμηρίωση των αναφερομένων να υπάρχουν 
σαφείς και συγκεκριμένες παραπομπές στην τεχνική προσφορά.

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

5.Αποσφράγιση των Προσφορών

Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη Διακήρυξη.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Αποσφραγίζεται  ο  κυρίως  φάκελος  προσφοράς  καθώς  και  οι  φάκελοι  των 
Δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από 
το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και 
η  τεχνική  προσφορά  ανά  φύλλο  (εκτός  των  τεχνικών  φυλλαδίων).  Οι  φάκελοι  των 
Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο.
Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών,  το  παραπάνω  όργανο  προβαίνει  στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 
υπέβαλαν σε Πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με 
τους  σφραγισμένους  φακέλους  που  περιέχουν  τα  οικονομικά  στοιχεία  των 
προσφορών,  παραδίδεται  με  απόδειξη  σε  υπάλληλο  της  Υπηρεσίας  που 
διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία 
των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
αυτών,  επαναφέρονται  για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση 
του ΔΣ του Νοσοκομείου στο παραπάνω αρμόδιο όργανο για την αποσφράγισή 
τους σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο 
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διαγωνισμό  με  σχετική  ανακοίνωση,  που θα τους  αποσταλεί.  Όσες  προσφορές  δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται.
Εφόσον  το  όργανο  αποσφράγισης  των  προσφορών  είναι  αρμόδιο  και  για  την 
αξιολόγησή τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών 
παραμένουν σε αυτό.
To  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του  διαγωνισμού  όργανο  με 
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για 
ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, σύμφωνα με 
το αρθρο 21 παρ.α του π.δ.118/07.

6.Αξιολόγηση Προσφορών

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

7.Αντιπροσφορές

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

8.Εγγυήσεις

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται  κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.

9.Χρόνος Ισχύος Προσφορών

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

10.Τιμές Προσφορών – Νόμισμα

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και 
αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν 
σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από 
τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που 
αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή 
δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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ΜΕΡΟΣ Γ :  ΣΥΜΒΑΣΗ

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

12.Χρόνος Ισχύος Σύμβασης

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ένα (1) έτος. Το Νοσοκομείο 
έχει  το  δικαίωμα  αυτοδίκαιης  παράτασης  για  δύο  (2)  επιπλέον  μήνες,  χωρίς  να 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. 

ΜΕΡΟΣ Δ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13.Παράδοση – Παραλαβή 

Οι παραδόσεις των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνονται κατόπιν έγγραφης παραγγελίας 
αποσταλείσας με τηλεομοιοτυπία (fax), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από της 
λήψης αυτής.
Η παραλαβή ποιοτική και ποσοτική του είδους θα γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται 
για το σκοπό αυτό και θα αποδεικνύεται με την σύνταξη οριστικού Πρωτοκόλλου 
Παραλαβής που υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

14.Πληρωμή – Κρατήσεις

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική, 
παραλαβή των ειδών από το Νοσοκομείο, μετά την υπογραφή του σχετικού εντάλματος 
πληρωμής.
Ο Προμηθευτής  επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).
Στην αμοιβή του Προμηθευτή  χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόμιμες 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.

15.Ενστάσεις – Προσφυγές

Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).

16.Ποινικές  Ρήτρες
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Για κάθε ημέρα υπερημερίας, ο προμηθευτής θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα όπως 
ορίζεται από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. Το ποσό της ποινικής ρήτρας εκπίπτει υπέρ 
του Νοσοκομείου κατά την πληρωμή του προμηθευτή.
Μετά την πλήρη εκπνοή των προθεσμιών του χρόνου υπογραφής της σχετικής 
σύμβασης, του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των υλικών, το ΔΣ του Νοσοκομείου 
δύναται να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά 
τις κυρώσεις που ορίζουν τα  άρθρα 33 και 34 του Π.Δ. 118/07.
Η κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου γίνεται μόνο με απόφαση του ΔΣ του 
Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική παρέμβαση ή άλλης κρατικής, παραιτουμένου του 
προμηθευτή παντός αντιδίκου ή ενδίκου μέσου και της διζήσεως για την προσβολή της 
απόφασης.

ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με τις ανάγκες του νοσοκομείου μας ζητάμε ο προμηθευτής που θα αναλάβει 
την συντήρηση των συστημάτων του Νοσοκομείου Αιγίου, του Κ.Υ. Ακράτας, των 
Περιφερειακών Ιατρείων και της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαβρύτων να πληρεί τις 
ακόλουθες προδιαγραφές:
• Να  είναι  πιστοποιημένος  με  ISO  9001:2000  ή  αντίστοιχο  στην  συντήρηση 
ηλεκτρονικού  εξοπλισμού και  μελέτη  -  εγκατάσταση– συντήρηση δικτύων ή  να  είναι 
εξουσιοδοτημένος συνεργάτης εταιρείας που να έχει την πιστοποίηση. Αποδεδειγμένη 
εμπειρία  για  τουλάχιστον  (3)  τρία  χρόνια  σε  εγκατάσταση,  υποστήριξη  software  και 
hardware σε μεγάλες εγκαταστάσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

• Να διαθέτει  αποδεδειγμένα εξειδικευμένο και  έμπειρο προσωπικό για  την επίλυση 
προβλημάτων  software,  hardware  και  σε  θέματα  δικτύων.  Να  κατατεθεί  Αναλυτικό 
Βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου αναδόχου και των μελών της ομάδας έργου. 

• Να  έχει  χρόνο  απόκρισης  μισή  ώρα  στο  χώρο  του  Νοσοκομείου  σε  περίπτωση 
ανάγκης και εκτός ωραρίου.

• Να παρέχει δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη.

• Να μπορεί να παρέχει καθημερινή υποστήριξη με φυσική παρουσία (2) δύο ατόμων
     α) Τεχνικό Πληροφορικής για την επίλυση προβλημάτων Hardware και β) Πτυχιούχο 
ΑΕΙ με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην υποστήριξη προγραμμάτων.

• Να μπορεί να επιλύει προβλήματα των εξής μορφών:
o  Προβλήματα software (λειτουργικού : MS-dos, MS windows 98-NT-2000-

XP-vista-2003 SRV)  που τυχόν παρουσιαστούν στους υπολογιστές  του 
πελάτη,  καθώς και  προβλήματα των εφαρμογών MICROSOFT OFFICE 
AUTOMATION  (MS-OFFICE)  των  υπολογιστών  σταθμών  εργασίας 
(WORKSTATIONS).

o  Προβλήματα hardware του εξοπλισμού και  του δικτύου που διαθέτει  ο 
πελάτης.

• Να παρέχει εφεδρικό εξοπλισμό για προσωρινή αντικατάστασή του προς επισκευή 
εξοπλισμού.

• Δωρεάν  παραλαβή-μεταφορά  του  εξοπλισμού  από  και  προς  τα  εργαστήρια  του 
αναδόχου.

• Να παρέχει  προληπτικές συντηρήσεις του εξοπλισμού του computer  room και  του 
εξοπλισμού που καλύπτει το συμβόλαιο συντήρησης του Νοσοκομείου.

• Να υπάρχει δυνατότητα για υποστήριξης εκτός ωραρίου
Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία (γνώση) των προγραμμάτων των πληροφοριακών 
συστημάτων που λειτουργούν στο Νοσοκομείο (ITE,SAP).

14



Ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή και έγκαιρη παροχή υπηρεσιών με στόχο την
συνεχή και εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού στα Κέντρα Υγείας
και στα Περιφερειακά Ιατρεία. Πιο αναλυτικά ο ανάδοχος πρέπει να βεβαιώσει ότι θα:
Διασφαλίσει τη φυσική παρουσία του υπευθύνου τουλάχιστον μία (1) φορά το
μήνα σto Κέντρο Υγείας για προληπτική συντήρηση και όποτε χρειαστεί για
επανορθωτική συντήρηση τόσο στo Κέντρo Υγείας όσο και στα Περιφερειακά
Ιατρεία. 
Επίσης απαιτείται να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ρυθμίσεις,
επιδιορθώσεις και αντικαταστάσεις τυχών ελαττωματικών τμημάτων του εξοπλισμού
ώστε να μην διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υγείας καθώς και των
Περιφερειακών Ιατρείων ιδιαίτερα όσον αφορά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
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