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∆ιακήρυξη Αριθµ.: 1β/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Aνάδειξης αναδόχου για το έργο
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ
Χαµηλότερη τιµή

Κριτήριο Αξιολόγησης
Χρόνος

∆ιενέργειας

του

∆ιαγωνισµού

Τόπος

∆ιενέργειας

∆ιαγωνισµού

Ηµεροµηνία: 11-12-2015
Ηµέρα: Παρασκευή
Ώρα: 11:00

του

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ
Γραφείο Προµηθειών
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» 2ος όροφος

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
Προϋπολογισµός ∆απάνης

ΕΛΕΓΧΟΥ

του

Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

προϋπολογισµού πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ € (5.500)
συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

79210000-9

(ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ)

1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ
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«Προδιαγραφές και Όροι του ∆ιαγωνισµού»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

8-12-2015 Στη ∆ιαύγεια και στο site του Νοσοκοµείου

∆ηµοσίευση

µας www.agandreashosp.gr

∆ιακήρυξη Αριθµός: 1β/2014
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει το
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ προϋπολογισµού πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ € (5.500)

συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ για χρονικό διάστηµα ένα έτος µε κριτήριο αξιολόγησης την χαµηλότερη τιµή,
σύµφωνα µε τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ Παράρτηµα Τεχνικών
Προδιαγραφών και όρων της ∆ιακήρυξης αριθµ.: 1β/2014 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ∆ιακήρυξης
αυτής.
Έχοντας υπόψη:
1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα».
2. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81
/4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα.
3. Το Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /1,8-6-2007)
4. Το Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.
5. Το Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)
6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων υπαλλήλων και άλλες
διατάξεις».
7. To Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ
Α’ 247 /27-11-1995)
8. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων».
9. Του Ν. 2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159 /Α/95) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (Φ.Ε.Κ. 29/Α/96) άρθρο 11
και το Ν.2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το Π.∆. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί
ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του
∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 8 του Ν.
3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005).
10. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178 /8-9-1997) περί ∆ικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης Συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών µε την Οδηγία 89/665
ΕΟΚ.
11. Το Π.∆. 82/1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει µετά και την τροποποίησή του µε το άρθρο 8 Ν.
3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
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12. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 )« Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη
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διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων , που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
13. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 ….».
14. Του Ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων».
15. Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007), µε το οποίο έγινε προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ∆ηµόσιων
Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005.
16. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.
17. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες Ρυθµίσεις
θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ». όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
30/Α/2005).
18. Το Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150 /10-7-2007).
19. Συµπληρωµατικά του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007).
20. Το Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003)
21. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
22. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
23. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» (ΦΕΚ Α’ 11.22.
Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010), «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών»
24. Το Ν. 3846/2010 Μέρος Γ «Λοιπές διατάξεις» άρθρο 23 περί θέµατα Εταιρειών Επαγγελµατική κατάρτιση
ΑΕ» και Παρατηρητήριο Απασχόλησης-Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ & άρθρο 24» πρόσθεση άρθρου 3Α στο
άρθρο 3 του Ν.3580/2007.
25. Το Π.∆. 394/1996 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.
3377/2005, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 και του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ
Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.
26. Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665.
27. Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010)
28. τον Νόµο 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 12 περί «Εξόφλησης προµηθειών Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις
θεµάτων σχετικών διαγωνισµών
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29 Του ν. 3861/2010(Φ.Ε.Κ. 112/13-07-2010 τ. Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την
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υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “πρόγραµµα διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
30. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις».39/27.6.97)
31. Το Ν. 2238/1994 άρθρο 55 (παρακράτηση φόρου εισοδήµατος).
32. Το αριθ.εισ.πρωτ.40016/09-12-2014 έγγραφο της ∆ιοίκησης 6ης Υ.ΠΕ, περί έγκρισης του ΠΠΥΥ 2014ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014-2015 στο ΦΕΚ 3261/τ.Β/04-12-2014 .
33. Η αριθ.6484 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014 περί Ορισµό φορέων διενέργειας για την υλοποίηση
του ΠΠΥΥ έτους 2014 Πιστώσεις 2014-2015 και παράταση των ΠΠΥΥ των ετών 2010,2011,2013 για
υπογραφεί συµβάσεων.
34. Η αρ.254/06-02-2015 απόφαση ∆ιοικητή 6ης Υ.ΠΕ σχετικά µε χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισµού φορέων
εκτέλεσης για την διενέργεια διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2014 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014-2015.
35. Η αριθ.πρωτ.6507/11-12-2013 απόφαση Επιτροπής Προµηθειών Υγείας.
36.Το Ν.3527/07 Κεφάλαιο Β΄( Λοιπές ∆ιατάξεις) τρίτο άρθρο παρ. 22
37. Το Ν.4281/8-8-2014 ΜΕΡΟΣ Β’ περί ∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κανόνες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών ,τροποποιεί τις µέχρι σήµερα
διαδικασίες και οι διαγωνισµοί από 60.000 ,00€ και ενώ πρέπει να διενεργούνται ηλεκτρονικά µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ
38. Το αρ.εισ. πρωτ.4555/13-2-2015 έγγραφο της 6 ης ΥΠΕ σχετικά µε την προκήρυξη των διαγωνισµών .
39. Την αρ. 7/24-2-2015 θέµα ΕΗ∆ 6 µε Α∆Α 66Θ146906Λ-6Ξ5 απόφαση του ∆Σ έγκριση προκήρυξης του
διαγωνισµού ΠΠΥΥ2014 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014-2015
40. Την αρ. 20/23-6-2015 θέµα 8 µε Α∆Α 7ΥΞ046906Λ-Θ3Ζ απόφαση του ∆Σ έγκριση επαναπροκήρυξης του
διαγωνισµού για το ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του ΓΝΠ του ΠΠΥΥ2014 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2014-2015
41. Την αρ.671/18-11-2015 Απόφαση ∆ιοικητή µε Α∆Α:Ω7ΜΨ46906Λ-Ε∆1.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ προϋπολογισµού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
€ (5.500) συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ, µε CPV 79210000-9 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ) για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

και συγκεκριµένα για

χρονικό διάστηµα ενός έτους , µε κριτήριο αξιολόγησης την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τους όρους και
προδιαγραφές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ Παράρτηµα Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων της
∆ιακήρυξης Αριθµ.: 1α/2014 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.
2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, µέχρι την 11-12-2015 ηµέρα Παρασκευή

και ώρα 11:00πµ

4. Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
(ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ)

2ος όροφος,

την 11-12-2015 ηµέρα και

ώρα 11:00 πµ ενώπιον της Επιτροπής

∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό µε σχετική
απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
4

5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού,
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µπορούν να παρίστανται οι προµηθευτές ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους.
6. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισµού οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος
όροφος, όλες τις εργάσιµες µέρες και κατά τις ώρες 9:00 µε 14:00 και στο τηλέφωνο 2610-227872
7. Η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΚΑΕ 429
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΤΣΙΟΣ

5
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της ∆ιακήρυξης
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την απαιτούµενη προµήθεια ορίζονται στο Μέρος Β
της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισµοί
Φορέας ∆ιενέργειας – ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
∆ιεύθυνση έδρας : Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
Τηλέφωνο

: 2610 – 227872

fax

: 2610 – 227896

Αρµόδιος υπάλληλος : Σ. Ανωγιατη
Στοιχεία της σύµβασης
Σύµβαση: Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το προκηρυσσόµενο
έργο
Αναθέτουσα Αρχή: Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ που θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο /Αναδόχους
την σύµβαση για την εκτέλεση του υπό προκήρυξη έργου.
Ανάδοχος/ Προµηθευτής: Οι προκρινόµενοι του διαγωνισµού που θα κληθούν να υπογράψουν

τις

συµβάσεις και να εκτελέσουν την υπηρεσία.
Φορέας ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού: Φορέας του άρθρου 9 Ν. 3580/2007, ο οποίος θα διενεργήσει τον
διαγωνισµό, για τις δε ανάγκες του οποίου διεξάγεται ο παρών διαγωνισµός.
Συµβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο της
7
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ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική
Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Επίσηµη γλώσσα: Της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και
Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και
οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά
συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Η σύµβαση θα καταρτιστεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα τεύχη του διαγωνισµού και θα
διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από την σύµβαση θα έχουν ανάλογη
εφαρµογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων συµβάσεων υπηρεσιών.
Ο προϋπολογισµός της εκτέλεσης της του έργου ορίζεται σε πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ € (5.500,00
€) συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ

Τα επιµέρους στοιχεία του κόστους της σύµβασης, οι κρατήσεις και οι

λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και
όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύµβαση που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο/ Αναδόχους.

ΑΡΘΡΟ 3. Ηµεροµηνία Αποστολης της ∆ιακήρυξης
Η ∆ιακήρυξη δηµοσιεύθηκε στη ∆ιαυγεια και στο site του Νοσοκοµείου µας www.agandreashosp.gr την 0812-2015

ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων, ∆ιευκρινίσεων – Συµπληρωµατικών Πληροφοριών
Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος,
κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες στην αναφερόµενη ανωτέρω διεύθυνση.
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της ∆ιακήρυξης γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
http://www.agandreashosp.gr. Στην περίπτωση, αυτή τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα
προκύψουν θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει
γνώση για αυτές.

Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται µε βάση τον αριθµό της

∆ιακήρυξης 1β/2014
Σε

περίπτωση

που

ζητηθούν

από

τους

ενδιαφερόµενους

παρόχους

υπηρεσιών

διευκρινίσεις

ή

συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της
εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους παρόχους υπηρεσιών οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες,
αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς
ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος.
Σε περίπτωση σύντµησης της προθεσµίας διενέργειας του διαγωνισµού οι ως άνω προθεσµίες µειώνονται στο
ήµισυ.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά µε όλες τις διευκρινίσεις ή συµπληρωµατικές πληροφορίες που θα
ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους (µέσω fax, αναφέροντας το θέµα και τον αριθµό της ∆ιακήρυξης)
8
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επικοινωνίας (Fax). Η αποστολή της έγγραφης απάντησης θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο µέχρι και έξι (6)
ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της υποβολής των προσφορών.
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται και θα κατατίθενται στο Τµήµα Προµηθειών
του Φορέα ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού και συγκεκριµένα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Fax:2610
- 227896) και θα ενηµερώνεται αµέσως η Επιτροπή ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.
Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται µε απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ µετά σχετικό πρακτικό –
εισήγηση επί των διευκρινίσεων της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού.
Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η ενηµέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις
– τροποποιήσεις.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα
των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί
την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων που λαµβάνονται µέσω του Web site.
Οι παρεχόµενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της
διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων
της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, εφόσον ασκούν εµπορική ή
βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείµενο της παρούσας προµήθειας.
(β) Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που
καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να είναι
εγγεγραµµένοι σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους.
Τα ως άνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων στο πλαίσιο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η
οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.∆.
60/2007).
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “Ανάδοχος” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) , (β)
και (γ) κατηγορίες.
Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών και οι κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεώνονται να λαµβάνουν
ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
9
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ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής

6.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των
δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.∆. 118/2007 και στο Π.∆. 60/2007 και
ειδικότερα:
Α. Έλληνες Πολίτες, Β. Αλλοδαποί
Α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δι΄ αντιπροσώπων.
(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆. 118/2007).

2

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

2.1

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:

για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο
από τα ακόλουθα:
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48).
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/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).
για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
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για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας

2.2

Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, 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.
Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη διαχείριση της
ποιότητας σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000 ή ισοδύναµο.

2.3

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75όπου να
δηλώνεται ότι:
α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β.

Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των

οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
γ. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου εργου
δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
ε.

Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση

της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
ζ. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
2.4

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

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β.
Αλλοδαποί, αντιστοίχως.
∆ιευκρινίζεται 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 ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

∆. Συνεταιρισµοί
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α.α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό
στοιχ. Α, Β και Γ.
∆ιευκρινίζεται ότι :
οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον
Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.

Ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο υπηρεσιών,
που συµµετέχει στην ένωση.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του υποψήφιου αναδόχου από τον διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 7. Πρόσθετοι Όροι
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 8. Υποβολή Προσφορών
1.

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υπoβάλoυv εµπροθέσµως την προσφορά τους µε τα

απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή
των προσφορών γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισµού Προµηθειών
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/2007).
2.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο µε οποιοδήποτε τρόπο στο ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Γραφείο Προµηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όπου
θα παραλαµβάνονται, µέχρι την 11-12-2015 ηµέρα Παρασκευή

και ώρα 11:00 πµ. Οι προσφορές που

θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασµένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που
αποτελείται από τρεις επιµέρους φακέλους (µε τα αντίτυπα των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής, Τεχνικής
Προσφοράς, και Οικονοµικής) µε την ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ

Αρ. διακήρυξης: 1β/2014
3. Επίσης στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό.
Ο αριθµός της διακήρυξης.
Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Τα στοιχεία του αποστολέα.
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4. Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του
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κυρίως φακέλου (συσκευασίας)

5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά
στοιχεία σε ξεχωριστούς φακέλους ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ

µε

Α

την

ένδειξη

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Α άρθρο 6.της διακήρυξης.
ΦΑΚΕΛΟΣ Β µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαµβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς.
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Περιλαµβάνει τα οικονοµικά στοιχεία προσφοράς ανά είδος της οµάδας αριθµητικώς και ολογράφως .
Συνοπτική περιγραφή στο Κεφάλαιο Β άρθρο 2.
6. Οι φάκελοι Α, Β & Γ, θα φέρουν και 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 ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
7.

Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθµό

αντιτύπων:
∆ικαιολογητικά συµµετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο
Τεχνική Προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο +cd

Οικονοµική Προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο +cd

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο.

8. ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
9. Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως εκπρόθεσµες και
δεν λαµβάνονται υπόψη.
10. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
11. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην τεχνική
προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
12.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους συµµετέχοντες µπορεί να γίνει και µετά τη

λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
13. Ένα από τα αντίτυπα ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η
λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε
περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
14.

Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Οικονοµικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων

µονογράφονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
15. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον
προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο
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να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
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όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης
των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της
προσφοράς. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό
φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγµής του κλεισίµατος του διαγωνισµού.
16. Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των
όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόµενοι
είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προµήθειας και ότι έχουν
µελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στο φάκελο του διαγωνισµού.
17. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του
Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε
την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
18. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι
παρέχουν διευκρινίσεις µόνον όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου του Φορέα διενέργειας του διαγωνισµού, µετά από σχετική γνωµοδότηση
του αρµοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται
υπόψη µόνον εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο
όργανο.
19.

Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισµό των

προσφορών. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους
και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και
20 παρ. 4 του Π.∆. 118/2007).
20. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαµβάνονται υπόψη.
21.

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η

γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Το
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες
και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή
εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών και µάλιστα στοιχεία που σχετίζονται µε τα
κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν µπορούν να ανήκουν στην
κατηγορία αυτή των εµπιστευτικών πληροφοριών.

ΑΡΘΡΟ 9. Τιµές Προσφορών - Νόµισµα
Η τιµή θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθµητικώς και ολογράφως.
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή τότε η προσφορά
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Το τίµηµα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ για το σύνολο της ποσότητας. Στην τιµή θα
περιλαµβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή
που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσµα.
Προσφορά που δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Σε περίπτωση µείωσης τιµών ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωµένος να το αναφέρει στον
Αναθέτοντα

κατά την κατακύρωση του διαγωνισµού. Παρόµοιες ανακοινώσεις µετά την υποβολή των

προσφορών και πριν από την κατακύρωση δεν γίνονται δεκτές.
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή των παρεχοµένων υπηρεσιών, όπως αυτή
προκύπτει από την οικονοµική προσφορά.
Το τίµηµα θα παραµείνει σταθερό και αµετάβλητο για το αρχικό 12µηνο ισχύος της σύµβασης.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιµή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην προσφορά,
θεωρείται αµαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητά από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές για το αντικείµενο της
προµήθειας), οι δε συµµετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε
σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 10. Η Ισχύς των Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προµηθευτές για (90) ενενήντα ηµέρες από την επόµενη µέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο των (90) ενενήντα ηµερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στους συµµετέχοντες µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της
ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.
Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει σχετικό
έγγραφο αίτηµα προς τους προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ηµέρες πριν από τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες
οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η
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ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον
διαγωνισµό.

ΑΡΘΡΟ 11. ∆ιαδικασία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους, την ηµέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.
Όλοι οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης των
τεχνικών & οικονοµικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.
Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγµα της αντίστοιχης
Προσφοράς.
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται ως εξής:
Η αποσφράγιση λαµβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία µπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως
ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο όλοι οι συµµετέχοντες σε αυτό
το στάδιο του ∆ιαγωνισµού.
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση της
Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού, µε την εξής διαδικασία:
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αριθµεί, µονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών
και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο
προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι
παραµένουν κλειστοί στην Υπηρεσία.
Κατά την ίδια πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο
προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών και οικονοµικών
προσφορών, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ανά φύλλο, την τεχνική και
οικονοµική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ’ αυτούς.
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωµένη να ελέγχει τη συµµόρφωση των
διαγωνιζόµενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της ∆ιακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την
πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών.
Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζοµένους επί των
υποβληθέντων στοιχείων.
Εάν στο ∆ιαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα

χαµηλές, θα ζητείται

εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης
της Προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση
Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του
∆ιαγωνισµού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογηµένη απόρριψη της Προσφοράς
αυτής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52 του Π.∆. 60/2007.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µπορεί να επικοινωνεί γραπτά µε τους
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συµµετέχοντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται.
Στο τέλος της διαδικασίας και µε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή
του ∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από χαµηλότερη τιµή προσφορά βάση της
παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται
στους συµµετέχοντες.
Κατακύρωση
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή
Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούµενο στάδιο, κοινοποιείται η
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων στους συµµετέχοντες, για την
οριστική ανάδειξη αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση του εντός δέκα (10) ηµερών να υπογράψει την
σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 12. Απόρριψη προσφορών
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,
2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής
του ∆ιαγωνισµού εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά
3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά.
4. ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας.
5. ∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά,
6. ∆εν περιλαµβάνει µε σαφήνεια τη προσφερόµενη τιµή, ή και εµφανίζει τιµές σε οποιοδήποτε σηµείο της
τεχνικής προσφοράς,
7. Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της παρούσας διακήρυξης,
8. Η οικονοµική προσφορά είναι υπερβολικά χαµηλή σύµφωνα µε το άρθρο 52
του Π.∆. 60/2007,
9. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται µικρότερος των (90) ενενήντα ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των προσφορών,
10. Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογηµένη κρίση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
11. ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 13. Ενστάσεις -Προσφυγές
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο
15 του Π∆ 118/2007.
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως
και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής
προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή
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προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆.
118/2007.
Η ένσταση απευθύνεται και κατατίθεται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, ως εξής:
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της
διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τov καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συµµετοχή οποιουδήποτε
διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής παρόχου
υπηρεσιών στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2)
ηµερών από της υποβολής της.
Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών
(3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος πάροχος υπηρεσιών έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από
την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.
Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και
πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα
τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά,
εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση
εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή)
εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω
τριηµέρου προθεσµίας.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν γίνονται
δεκτές.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε
ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας της προµήθειας, το ύψος του οποίου
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το
παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα
από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να
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Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).
Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα
∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού (νοσοκοµείο). Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης,
µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, µε φροντίδα τους.
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει των άρθρων
18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από
γνωµοδότηση τoυ αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εv λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15
του Π.∆. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 14. Κρίσεις – Αποτελέσµατα
Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονοµικών) γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας και
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννοµου συµφέροντός της κατά την ελεύθερη κρίση της και
αζηµίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται µερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή
επίσης δικαιούται να ακυρώνει µέρος ή ολόκληρο το διαγωνισµό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να
υπαναχωρεί απ' αυτόν.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη:
Η τιµή
Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των
υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του ∆ηµόσιου Τοµέα
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζηµίως για αυτήν να
µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό, και ιδίως:
α)

για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας,

β)

εάν το αποτέλεσµα κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό,

γ)

εάν υπήρξε µεταβολή των αναγκών σε σχέση µε την υπό ανάθεση προµήθεια.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει στη βάση της από χαµηλότερης τιµής προσφοράς, όπως ορίζεται στο
άρθρο 20 (παρ.2,α) του Π∆ 118/2007

στο Κεφάλαιο Γ, της παρούσας διακήρυξης και στις από άποψη

περιεχοµένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.∆. 60/2007.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που
προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες
προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β)
Σε περίπτωση που υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον
δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να
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παρ. η Π.∆.118/2007)

Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός
ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.

ΑΡΘΡΟ 15. Κατακύρωση - Υπογραφή Σύµβασης, Εγγυήσεις
Η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή µετά από εισήγηση της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συµµετέχοντες. Μετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την
εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συµπληρώνεται η σχετική Σύµβαση σύµφωνα
µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα ΙΙΙ (Σχέδιο Σύµβασης), η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την
εφαρµογή της Κατακύρωσης.
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως κατακυρώθηκε η
προµήθεια, υπογράφεται Σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Η Σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην ∆ιακήρυξη
και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους
αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Το κείµενο της Σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων
ή παραδροµών.
Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισµού είτε κατά την
συνοµολόγηση της συµβάσεως που καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα
της διαδικασίας ή της σύµβασης. Οι όροι της σύµβασης οφείλουν να αντανακλούν τα τεχνικά δελτία και τα
τεύχη δηµοπράτησης.
Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη Σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που
ανακύψουν αντικρουόµενοι αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η
παρούσα ∆ιακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονοµική Προσφορά του Προµηθευτή.
Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά του ή µέρος της µετά την
κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις
και ειδικότερα:
Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για Κατακύρωση.
Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύµβαση, ο δε υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να
υπογράψει τη Σύµβαση µέσα σε 10 µέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκοµίζοντας αντίστοιχα την
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύµβαση
µέσα στην ταχθείσα ηµεροµηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει την εγγυητική επιστολή που προβλέπεται,
µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για
υπογραφή της Σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της
Σύµβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Ανάδοχος –συντηρητής υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση
της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της Σύµβασης
20
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11. Ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το αργότερο
κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει
σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των παρεχοµένων υπηρεσιών που θα του
κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α., µε απεριόριστο χρόνο ισχύος.
12. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή αλλά νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των
κρατών - µελών αυτό το δικαίωµα.
13.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.
14. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ της
παρούσας.
15. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του
άρθρου 25 του Π∆ 118/2007 τα ακόλουθα:
α) τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και την εν λόγω προς ανάθεση προµήθειας και
β) την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης.
16. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προµήθειας ενεργείται µε επιστροφή της εγγυητικής
επιστολής στον προµηθευτή.
17. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, προγενέστερη και µη αναφερόµενη
σε αυτήν είναι ισχυρή.

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ -ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία
καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης.
Η παράδοση και η παραλαβή του έργου στο Νοσοκοµείο θα γίνει εφάπαξ και ανάλογα µε τις ανάγκες της
Υπηρεσίας µε ευθύνη µέριµνα και δαπάνη του αναδόχου.
Την παραλαβή θα διενεργεί τριµελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της
υπηρεσίας που τα παραλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.∆.118/07.

ΑΡΘΡΟ 17 : ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Π.∆.118/2007.

ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη και στα Παραρτήµατα αυτής.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη Σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους
της Σύµβασης, της ∆ιακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά
υποχρεούται να αποζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή.
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την
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οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της Προµήθειας.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της Σύµβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του υπό προµήθεια προϊόντος και
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

Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις
αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτήν
προσώπων.
Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα
µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που
απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη
αιτία κατά την εκτέλεση της Προµήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε
τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος µόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την ένωση/ κοινοπραξία θα
είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί
κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση της Προµήθειας.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης,
οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή
λόγω ανωτέρας βίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αµελλητί να ενηµερώσει σχετικά εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν
από τα εναποµείναντα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύµβαση υλοποιείται από τα λοιπά µέλη στο σύνολό
της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννοµα αποτελέσµατά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη κοινοποιείται
εγγράφως στον Ανάδοχο.
Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση/κοινοπραξία οφείλει να προτείνει
αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος µέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται
από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσµεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω
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Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει µε Απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όµως που η πρόταση για
συγκεκριµένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον
Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 19. Πληρωµή - Κρατήσεις
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού µε
βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους. Τα αναγκαία
δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα είναι :
Τιµολόγιο πώλησης.
Πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ειδών από τριµελή επιτροπή.
Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :
0,10% ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΣΥ
Φόρος εισοδήµατος (4% για προµήθειες , 8% για παροχή υπηρεσιών και 1% για καύσιµα) επί της καθαρής
συµβατικής αξίας του τιµολογίου του αναδόχου-προµηθευτή (άρθρο 55, Ν.2238/94).
Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν.3580/07 άρθρο 2)
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από Π.∆. 166/2003.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή
άλλων Οργανισµών η οποία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε
πληρωµή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών
στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις.
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 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται
από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος της προµήθειας που έχει
αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας,
και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη
διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός µέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου
(“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα µεριµνά για την καταβολή
των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το λόγο συµµετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της
προµήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα µέλη της
ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται
στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των µελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.
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ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου
του Αναδόχου..
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου.
Πληµµύρα.
Σεισµός.
Πόλεµος.
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή µε έγγραφό
του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20)
ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει σχετικά.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης ή µη κατάλληλα εκπλήρωσης της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 21. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
1. Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, ο ανάδοχος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη, στην οποία
θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως, από τον φορέα (νοσοκοµείο), στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό
από την Επιτροπή παραλαβής ειδών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την αµέσως
επόµενη περίπτωση παράβασης όρου σύµβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιµο ίσο µε το 5%
της µηνιαίας αποζηµίωσης. Την τρίτη περίπτωση

παράβασης όρου σύµβασης από τον ανάδοχο θα του

επιβληθεί πρόστιµο ίσο µε το 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της
σύµβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστηµα ενός µηνός και δεν συµµορφώνεται ο ανάδοχος στους
όρους της σύµβασης εκτέλεσης της προµήθειας και η προµήθεια δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πληµµελώς
για το διάστηµα αυτό, τότε ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34
παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος.
5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του προµηθευτή ως εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζηµίως.

24

ΑΡΘΡΟ 22. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ιαιτησία
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1. Ο Αναδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα
προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.
2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια
Πατρών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
∆εν αποκλείεται όµως, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφτεί στη
σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των ∆ικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την
Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην παραπάνω
Παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 23. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ηµέρα της υπογραφής της και για ένα έτος µε δικαίωµα
να Νοσοκοµείου για τρίµηνη παράταση µε τους ίδιους όρους και τιµές.
Παράταση πέραν των τριών µηνών και µέχρι 12 µηνών και σύµφωνα µε τους όρους της υπ΄αριθµ.301/7-801 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης προϋποθέτει τη σύµφωνη γνώµη του Προµηθευτή.
Η παράταση δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης.
Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της

ισχύος της

εφόσον έχει υπογραφεί σύµβαση προµήθειας γιο τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από την Ε.Π.Υ. ή την
6η Υ.Πε. ∆υτ. Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον Ανάδοχο.
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου
κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, χωρίς να µεταβάλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών, όπως προδιαγράφεται
στη διακήρυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά
Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο του προκηρυσσόµενου διαγωνισµού σύµφωνα
µε το Παράρτηµα των Τεχνικών προδιαγραφών.
Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν την εξής µορφή και περιεχόµενο :
Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή
Ανάλυση Τεχνικής Προσφοράς
Καταγράφεται η προσφερόµενη υπηρεσία από τον υποψήφιο ανάδοχο, όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο Γ΄
Παράρτηµα Ι, Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς πίνακας 1.
Η καταγραφή θα πρέπει γίνει:
Με την αναφορά της υπηρεσίας για την οποία κάνει προσφορά.
Με την περιγραφή των απαιτούµενων προδιαγραφών και όρων σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ της παρούσης.
Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) µπορεί να επιφέρει
25

την ποινή του αποκλεισµού.
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ΑΡΘΡΟ 2. Οικονοµική Προσφορά
1. Οι τιµές της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται αριθµητικώς και ολογράφως.
2. Τυχόν εκπτώσεις θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί συνολικά και θα αναγραφεί στην οικονοµική προσφορά.
3. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται µόνο µία φορά στο τέλος της οικονοµικής προσφοράς
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συµπληρώσει τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς,
όπως δίνεται στο Κεφάλαιο Γ παράρτηµα Ι Πίνακας 2.
5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η ευθύνη
όµως, για την ακρίβεια των αναφεροµένων βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο ανάδοχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

του Γ. Ν. ΠΑΤΡΩΝ

προϋπολογισµού πέντε χιλιάδων

πεντακοσίων ευρώ € (5.500,00 €) συµπεριλαµβανόµενου ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
• ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ( Έλεγχος και υπογραφή ισολογισµών του ενοποιηµένου Γ.Ν.Πατρών
και της Ν.Μ.Ν. Θώρακος) 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετεί από το Εποπτικό
συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών τα οποία είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα .
2. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση σε δειγµατοληπτική βάση αποδεικτικών στοιχείων που
στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις .
3. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται
και γενικότερα της παρουσίας των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις.
4. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα καταρτιστεί η έκθεση ελέγχου, η οποία θα συνοδεύει
τον ισολογισµό και στην οποία συνοπτικά θα αναφέρονται τα κυριότερα συµπεράσµατα του ελέγχου που
ασκούν επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.
5. Εκτός από την έκθεση ελέγχου θα υποβληθεί ειδική επιστολή η οποία θα περιλαµβάνει τα
όσα προκύψουν από τον έλεγχο παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις για κάθε θέµα.
Τέλος να ζητηθούν όπως κατατεθούν, δικαιολογητικά από τις συµµετέχουσες ελεγκτικές
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εταιρείες, που να αποδεικνύεται η εµπειρία τους, καθώς και των προτεινόµενων ελεγκτών τους, σε ανάλογες
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εργασίες σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα τα τελευταία πέντε έτη, τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά την
αξιολόγησή τους.
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται σε 5.500,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για το ενοποιηµένο
Γ.Ν.Πατρών .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Υπόδειγµα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Τµήµα Προµηθειών,
οδός Τσερτίδου αρ.1, Τ.Κ. 26335, Πόλη ΠΑΤΡΑ
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν

για ευρώ

Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών

, οδός

, αριθµός

, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει µαζί σας, την υπ’ αρ. …………..σύµβαση, που θα καλύπτει την
ανάθεση

, συνολικής αξίας

, και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη

σύµβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς
5% της συµβατικής αξίας της προµήθειας ειδών………. του ………………... Ποσού
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα

παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε

περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)

, 2)

ατοµικά για κάθε µία από

αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της
Ένωσης Προµηθευτών) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες,
ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου
ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το
οριζόµενο στη εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα
ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί
από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «…………………»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ……
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Πάτρα σήµερα στις *** του µηνός ************* του **********έτους ηµέρα της εβδοµάδας
************ και στο επί της οδού ******************** Νοσοκοµείο, οι υπογεγραµµένοι, αφενός µεν
του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ εκπροσωπούµενου
από τον ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών αρµοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ , κ. Αποστολο Λετσιο νοµίµως
εν προκειµένω εκπροσωπούντος
και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία ………………………………….

και το διακριτικό τίτλο

………………………. µε ΑΦΜ …………….. της ∆.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούµενη «Ανάδοχο») που
εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόµιµα για την πρώτη
υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, µε Α∆Τ
……………..
Και αφού έλαβαν υπόψη ότι:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Ήδη µε την παρούσα ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους κ. ……………υπό την παραπάνω ιδιότητά του και
σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ………………………απόφασης του ∆.Σ. αναθέτει στον δεύτερο των συµβαλλοµένων,
ήτοι στην εταιρεία …………….καλούµενη στο εξής χάριν συντοµίας «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ» και αυτή αναλαµβάνει την
προµήθεια που της κατακυρώθηκε, συµφωνήθηκε και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής :
ΆΡΘΡΟ 1ο : Αντικείµενο της Σύµβασης
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι το έργο

«» για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ

σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Το ανωτέρω στο εξής θα καλείται έργο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ τα οποία

αναφέρονται στα Κεφάλαια Α & Β της παρούσας και σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου
στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόµενου έργου και η οποία
προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.
ΆΡΘΡΟ 2ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος παράδοσης και παραλαβής
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παραλαβής, θα πραγµατοποιείται σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και µε τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία
καθίστανται παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης.
Η παράδοση και η παραλαβή των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνεται τµηµατικά και ανάλογα µε τις ανάγκες
της Υπηρεσίας µε ευθύνη µέριµνα και δαπάνη του προµηθευτή και σε ώρα που θα ορίζει η Υπηρεσία.
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Την παραλαβή θα διενεργεί τριµελής επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της
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υπηρεσίας που τα παραλαµβάνει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.∆.118/07.
ΑΡΘΡΟ 3ο : ∆ειγµατοληψία
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Π.∆.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
α) Το αντικείµενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος µε προσωπικό δικό του, που ουδεµία σχέση θα
έχει µε το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ

και του οποίου οι µισθοί, ηµεροµίσθια, δώρα, επιδόµατα, εισφορές κ.λπ.

βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Αναδοχο .
β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
σύµβαση και στα Παραρτήµατα αυτής.
γ) Ρητά συµφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης της εν λόγω προµήθειας από τον Ανάδοχο ή τυχόν
απόρριψης όλης ή µέρους της παραγγελίας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το
Π.∆. 118/07, του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ, διατηρούντος επιπλέον το δικαίωµα να ζητήσει την αποκατάσταση
πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζηµίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 5ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας,
ο Ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ την υπ’ αριθ. ………………..
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, για τον ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ του Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ) η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας της
παρεχόµενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. µε απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού
……………………………... αυτή θα επιστραφεί µετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν
λόγω προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.
Πέρα από την κατάπτωση

της εγγύησης δικαιούται η Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση κήρυξης του

Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζηµίας θετικής ή αποθετικής που
αυτό υπέστη, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας.
ΆΡΘΡΟ 6ο : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
ΆΡΘΡΟ 7ο : Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η ισχύς της παρούσας Σύµβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει (1) έτος µετά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής
και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύµβαση,
παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ
(β) Αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της σύµβασης εντολές του ΓΕΝ.
ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ
(γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση,
(δ) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προµηθευτή για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του
επαγγέλµατός του.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να λύσει τη σύµβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο
στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της Συντήρησης – µετά από µηνιαία
προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από µέρους του Αναδόχου οι όροι και οι
προδιαγραφές που έχουν οριστεί (ιδίως όταν δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο
ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του).
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται µε
απόφαση του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα
σύµβαση προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή
καταπίπτει.
ΆΡΘΡΟ 8ο : Ανωτέρα Βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο
µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστασίου
του Αναδόχου.
Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του Αναδόχου.
Πληµµύρα.
Σεισµός.
Πόλεµος.
Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου).
Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO).
Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει
στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει µε έγγραφό του προς το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ και
να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών
από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει σχετικά.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παροχής των υπηρεσιών.
ΆΡΘΡΟ 9ο : Τίµηµα- Τρόπος πληρωµής-Κρατήσεις.
1. Το σύνολο του τιµήµατος, που περιλαµβάνει την αξία του υπό προµήθεια υλικού, και την εκπλήρωση κάθε
άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προµηθευτή, σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά που αποτελεί
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των ………… (…..00) ευρώ ανά µονάδα µέτρησης,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων κρατήσεων και εξόδων.
2. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από το Νοσοκοµείο, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του
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3. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε,
µετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών
κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
4. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του
τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
5.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007) και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λπ.).
5.2. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου από τις τεχνικές
προδιαγραφές κ.λπ.).
6. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 55,
Ν.2238/94) φόρος εισοδήµατος.
7. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.
8. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :
0,10% ΥΠΕΡ ΕΑΑ∆ΣΥ
Φόρος εισοδήµατος (4% για προµήθειες , 8% για παροχή υπηρεσιών και 1% για καύσιµα) επί της καθαρής
συµβατικής αξίας του τιµολογίου του αναδόχου-προµηθευτή (άρθρο 55, Ν.2238/94).
Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν.3580/07 άρθρο 2)
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από Π.∆. 166/2003.
ΆΡΘΡΟ 10ο : Τροποποίηση της Σύµβασης
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Οποιαδήποτε
όµως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υπογράφεται
και από τους δύο συµβαλλοµένους, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του νοσοκοµείου,
αποκλειόµενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης µε προφορική συµφωνία.
ΆΡΘΡΟ 11ο : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών
Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου συµφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά
∆ικαστήρια και δη τα ∆ικαστήρια Πατρών.
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Η παρούσα σύµβαση που θα υπογραφεί και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, τίθεται σε ισχύ από την
ηµεροµηνία υπογραφής της και για ένα έτος µε δικαίωµα της Υπηρεσίας για παράταση του χρόνου ισχύος
της για τρεις ακόµη µήνες µε τους ίδιους όρους και τιµές.
Παράταση πέραν των τριών µηνών προϋποθέτει την σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου.
Σε κάθε περίπτωση η συνολική παράταση ισχύος της συµβάσεως δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρονικό
διάστηµα των δώδεκα µηνών συνολικά.
Το Νοσοκοµείο δύναται να λύει µονοµερώς τη σύµβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της
ισχύος της εφόσον έχει υπογραφεί σύµβαση προµήθειας γιο τα ίδια είδη ή ρυθµιστεί διαφορετικά από την
Ε.Π.Υ. ή την 6η Υ.ΠΕ. ∆υτ. Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλης αξίωσης από τον
Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 13ο : Παράρτηµα – ∆ιέποντα το έργο έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα συµβαλλόµενα
µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο µε τη
σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται
όλοι ουσιώδεις.
ΆΡΘΡΟ 14ο : Λοιποί Όροι
Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα
σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, των οποίων όλων
ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και µε τα οποία συµφωνεί.
Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαµβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη σύµβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την
επίτευξη του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο
εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση Προµήθειας, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και
επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω
όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα τα οποία αφού
υπεγράφησαν και από τους δύο συµβαλλόµενους το ένα κατατέθηκε στο ΓΕΝIKO ΝΟΣOKOMEIO ΠΑΤΡΩΝ
και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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