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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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η

6 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

Αρ. Πρωτ.:40929

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
Ταχ. Διεύθυνση
: Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
Τμήμα

: Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών)

Πληροφορίες

: Ε. Καρνέζη

Τηλέφωνα

: 2610 - 227854

FAX

: 2610 - 227896

E-mail

: promithion@agandreashosp.gr

Ηλεκτρονική Δ/νση

: www.agandreashosp.gr

Διακήρυξη Αριθμ.:68 /2010

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Aνάδειξης αναδόχου για την Προμήθεια:
ΣΥΣΚΕΥΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ του Γ.Ν.Π. ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ¨

Κριτήριο Αξιολόγησης
Χρόνος Διενέργειας του
Διαγωνισμού
Τόπος Διενέργειας του
Διαγωνισμού

Προϋπολογισμός Δαπάνης

Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία: 4/02/2011
Ημέρα: Παρασκευή
Ώρα: 10:00πμ
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>
Γραφείο Προμηθειών
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ» 2ος όροφ.
ΣΥΣΚΕΥΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ

είκοσι

εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρω € (29.600,00 €)
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Όπως αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ
«Προδιαγραφές και Όροι του Διαγωνισμού»
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Ημερομηνία δημοσίευσης στον
Ελληνικό Τύπο

29/12/2010

Διακήρυξη Αριθμός: 68/2010
Πρόχειρου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια
ΣΥΣΚΕΥΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ» για χρονικό διάστημα ενός έτους συνολικού προϋπολογισμού

είκοσι εννέα χιλιάδες

εξακόσια ευρω € (29.600,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη
τιμή, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ Παράρτημα Τεχνικών
Προδιαγραφών και όρων της Διακήρυξης αριθμ.: 68/2010, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
Διακήρυξης αυτής.

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα

και Ρυθμίσεις Συναφών

Θεμάτων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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
Δημόσιων 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.
3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150 /10-7-2007).
4. To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».
(ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995)
5. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.
3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.
6. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
7. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007)
8. Το Ν. 3846/2010 Μέρος Γ «Λοιπές διατάξεις» άρθρο 23 περί θέματα Εταιρειών
κατάρτιση ΑΕ» και Παρατηρητήριο Απασχόλησης-Ερευνητική Πληροφορική ΑΕ

Επαγγελματική

& άρθρο 24» πρόσθεση

άρθρου 3Α στο άρθρο 3 του Ν.3580/2007.
9. 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.
10. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-71974)
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11. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
12. Την υπ’ αριθμ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών
εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007)
13. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178 /8-9-1997) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665
ΕΟΚ.
14. Το Ν. 2238/1994 άρθρο 55 (παρακράτηση φόρου εισοδήματος).
15. 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.
16. Το Π.Δ. 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)
17. Την αρ. 20/26-11-2010 απόφαση

του Δ.Σ. του Νοσοκομείου

για την έγκριση τεχνικών

προδιαγραφών και της προκήρυξης του διαγωνισμού.
18. Την

..Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την έγκριση διενέργειας του παρόντα

διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών-όρων της παρούσας διακήρυξης.
19.

To N.3867/10

άρθρο 27 παρ. 12 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων

σχετικών διαγωνισμών»
20. την αριθ. 8948/28.7.2010 απόφαση Ε. Π. Υ. σχετικά με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών των φορέων του άρθρου 9 του Ν.3580/2007 για την εφαρμογή του
Π. Π. Υ. Υ. 2010.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΕΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ με κωδικό ένταξης
02104-8220 για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» και
συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού

είκοσι εννέα χιλιάδες

εξακόσια ευρω € (29.600,00 €) συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Γ
Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων της Διακήρυξης Αριθμ.: 68/2010 που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.

2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
3. Οι προσφορές υποβάλλονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» Γραφείο
Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2 ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με
απόδειξη, μέχρι την 04/02/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00
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4. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» Γραφείο
Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ημέρα Παρασκευή και

(ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ)

2 ος όροφος,

την 04/02/2011

ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του

Διαγωνισμού που θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ».
5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του
Διαγωνισμού, 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 «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
(ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 14:00 και στα
τηλέφωνα 2610-227854.
7. Η δαπάνη της προμήθειας

θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» .

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Π.
«Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ……………………………………………………………………………………..

ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης……………………………………………………………
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ΑΡΘΡΟ 2. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Ορισμοί………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 3. Ημερομηνία Αποστολής της Διακήρυξης………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων, Διευκρινίσεων – Συμπληρωματικών Πληροφοριών…………
ΑΡΘΡΟ 5. Δικαίωμα Συμμετοχής………………………………………………………………………………………..
ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής……………………………...
ΑΡΘΡΟ 7. Πρόσθετοι Όροι………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 8. Υποβολή Προσφορών………………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 9. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα……………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 10. Η Ισχύς των Προσφορών………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 11. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού………………………………………………………….
ΑΡΘΡΟ 12. Απόρριψη προσφορών………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 13. Ενστάσεις – Προσφυγές………………………………………………………………………………….
ΑΡΘΡΟ 14. Κρίσεις – Αποτελέσματα………………………………………………………………………………….
ΑΡΘΡΟ 15. Κατακύρωση – Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις………………………………………………..
ΑΡΘΡΟ 16. Παράδοση-παραλαβή Προμήθειας
ΑΡΘΡΟ 17. Δειγματοληψία
ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 19. Πληρωμή – Κρατήσεις…………………………………………………………………………………….
ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ………………………………………………………………………………………………..
ΑΡΘΡΟ 21. Ποινικές Ρήτρες – Εκπτώσεις………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 22. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διαιτησία………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 23.Χρόνος Ισχύος της σύμβασης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ………
ΑΡΘΡΟ 1. Τεχνική Προσφορά……………………………………………………………………
Μέρος Α. Συνοπτική Περιγραφή
ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά…………………………………………………………………
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……….
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφοράς…………………………………………………………….............
Πίνακας Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς……………………………………………….....................
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης……………………………………………………………………….....
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ……………………………………………………………………………………………………….
1.

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο της Σύμβασης………………………………………………………………………..

2.

ΑΡΘΡΟ 2ο Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παράδοσης και παραλαβή…………………………

3.

ΑΡΘΡΟ 3ο Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου……………………………………………

4.

ΑΡΘΡΟ 4ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης (Εγγυήσεις)……………………………………………….………..
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5.

ΑΡΘΡΟ 5ο Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις………………………………………………………….…………..

6.

ΑΡΘΡΟ 6ο Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου…………………………..

7.

ΑΡΘΡΟ 7ο Ανωτέρα Βία……………………………………………………………………………………….…

8.

ΑΡΘΡΟ 8ο Τίμημα – Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις…………….………………………………….…..

9.

ΑΡΘΡΟ 9ο Ειδικές Υποχρεώσεις της Ε.Π.Υ. και του Νοσοκομείου………………………………..

10. ΑΡΘΡΟ 10ο Τροποποίηση της Σύμβασης……………………………………………………………………
11. ΑΡΘΡΟ 11ο Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών…………………………………………………
12. ΑΡΘΡΟ 12ο Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ…………………………………………………….
13. ΑΡΘΡΟ 13ο Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα…………………………………………………
14. ΑΡΘΡΟ 14ο Λοιποί Όροι………………………………………………………………………………….……….
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείμενο της Διακήρυξης
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
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 Διενέργειας – Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ
AΝΔΡΕΑΣ»
Διεύθυνση έδρας : Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα
Τηλέφωνο

: 2610 – 227872 & 227852

fax

: 2610 – 227896

Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Ε. Καρνέζη
Στοιχεία της σύμβασης

1. Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την
προκηρυσσόμενη προμήθεια.

2. Αναθέτουσα Αρχή: Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» που θα υπογράψει
με τον Ανάδοχο /Αναδόχους την σύμβαση για την εκτέλεση των υπό προκήρυξη ειδών.

3. Ανάδοχος/ Προμηθευτής: Οι προκρινόμενοι του διαγωνισμού που θα κληθούν να υπογράψουν
τις συμβάσεις και να εκτελέσουν την υπηρεσία.

4. Φορέας Διενέργειας Διαγωνισμού: Φορέας του άρθρου 9 Ν. 3580/2007, ο οποίος θα
διενεργήσει τον διαγωνισμό, για τις δε ανάγκες του οποίου διεξάγεται ο παρών διαγωνισμός.

5. Συμβατικά τεύχη: Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο της
προμήθειας και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν
κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της
διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του
Αναδόχου.

6. 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.
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7. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη

του

διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 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 Προμήθειας ορίζεται

είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια ευρω €

(29.600,00 €) 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 Αποστολής της Διακήρυξης
Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο την 29 /12 /2010.
Τα έξοδα δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο θα βαρύνουν το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 4. Τρόπος Λήψης Εγγράφων, Διευκρινίσεων – Συμπληρωματικών Πληροφοριών
Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»

(ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2

ος

Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΗΜΜΑΤΑ

όροφος, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην αναφερόμενη ανωτέρω

διεύθυνση.
Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της Διακήρυξης (Άρθρο 3).
Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της Διακήρυξης 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 γνώσει για αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό
της Διακήρυξης 68 /2010.
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.Δ. 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
Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα

8

ΑΔΑ: 4ΙΙΛ46906Λ-Ε

στοιχεία 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 Διεξαγωγής του διαγωνισμού και συγκεκριμένα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» (Fax:2610 - 227896) και θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διεξαγωγής
του Διαγωνισμού.
Οι διευκρινίσεις θα εκδίδονται με απόφαση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
μετά σχετικό πρακτικό – εισήγηση επί των διευκρινίσεων της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
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. Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα 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.Δ. 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 Δημοσίων 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.Δ. 60/2007).
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “Ανάδοχος” αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α) ,
(β) και (γ) κατηγορίες.
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Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών και οι κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
ΑΡΘΡΟ 6. Κριτήρια επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
6.1 Δικαιολογητικά 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.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και
ειδικότερα:
Α. Έλληνες Πολίτες, Β. Αλλοδαποί
Α.α
1.

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

2
2.1

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
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 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
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(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
2.2

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.

 Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO
2.3

9001:2000 ή ισοδύναμο.
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:
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 η μέρος της προκηρυσσόμενης

ποσότητας
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.
2.4

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

Να δηλώνεται σύμφωνα με το Ν. 3867/2010 αρθ. 27 παρ. 12 ότι θα υποβληθεί υπεύθυνη
δήλωση με τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται στα αλλά κράτη
2.5

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης .Οικονομικές πρόσφορες ανώτερες από το μέσο όρο
τιμών του προηγούμενου εδαφίου απαγορεύονται να γίνονται δεκτές από το φορέα
διενέργειας του διαγωνισμού

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
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α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά 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 Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

Δ. Συνεταιρισμοί
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό
στοιχ. Α, Β και Γ.
Διευκρινίζεται ότι :


οι

απαιτούμενες

κατά

τα

ανωτέρω

υπεύθυνες

δηλώσεις

υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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
Δικαιολογητικά 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
Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
2.

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

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» Γραφείο Προμηθειών ΚΤΙΡΙΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
(ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟ) 2ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 04/02/2011
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ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πρωινή. 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 Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με
την ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
Αρ. διακ 68/2010»
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.

4. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του
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

Α

με

την

ένδειξη

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

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:
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

Τεχνική Προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

Οικονομική Προσφορά

Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο

και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο φάκελο.
8. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
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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 Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
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 να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά
απορρίπτεται 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 Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 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.Δ. 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
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και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7
και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 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 «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» 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
1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.
2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.

Το τίμημα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ για το σύνολο της ποσότητας
αλλά και επιμέρους ποσοτήτων. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο
οποίος ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

5. Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, κ.λπ.) βαρύνει τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχει
συνυπολογισθεί στην προσφορά.
6. Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:
Α) Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.
Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής
Γ) Ποσοστό Φ.Π.Α. και σύνολο Φ.Π.Α.
Δ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.
7. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

8. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η
τιμή που δίνει το ευνοϊκότερο για την Αναθέτουσα Αρχή αποτέλεσμα.
9. Προσφορά που δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10. 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.
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11. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που πιθανόν
υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α., θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος απ’
αυτά.
12. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως αυτή
προκύπτει από την οικονομική προσφορά.
13. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της σύμβασης.
14. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην
προσφορά, θεωρείται αμαχήτως ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
15. 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
1.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προμηθευτές για (90) ενενήντα ημέρες από την επόμενη
μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

2.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των (90) ενενήντα ημερών, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

3.

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.

4.

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.

5.

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.
6.

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.

7.

Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί
η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής
προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής,
που αφορούν τον διαγωνισμό.
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ΑΡΘΡΟ 11. Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού
1.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή
Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν
προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη
διακήρυξη.

2.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς
επίσης των τεχνικών & οικονομικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν.

3.

Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα

της

αντίστοιχης Προσφοράς.
4.

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 Διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της
Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία:
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των
προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «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 Διαγωνισμού 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 Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει
την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών
προδιαγραφών.
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των
υποβληθέντων στοιχείων.
Εάν στο Διαγωνισμό 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 Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή

την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της

Προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007.
Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από 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 Διαγωνισμού 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 Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά
3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά.
4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της
παρούσας.
5. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά,
6. Δεν 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.Δ. 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 Διαγωνισμού
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
11. Δεν 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 ΠΔ 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
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(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται
και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία
προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και
8α του Π.Δ. 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.Δ. 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 Δημοσίου, ποσού ίσου με
ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας, το ύψος του
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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
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
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
Διεξαγωγής 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.Δ. 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.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 14. Κρίσεις – Αποτελέσματα
Η αξιολόγηση των προσφορών (τεχνικών και οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
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 Δημόσιου 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 ΠΔ 118/2007 στο Κεφάλαιο Γ, της παρούσας διακήρυξης και στις από άποψη
περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
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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 (ΠΔ 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
επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Αρθρο
21 παρ. η Π.Δ.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
1. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της
Επιτροπής του Διαγωνισμού 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.
2. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως
κατακυρώθηκε η προμήθεια, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
3. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην
Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Δεν
μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.
4. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
5. 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.
6. 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 Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική
Προσφορά του Προμηθευτή.
7. 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.
8. 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.
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9. 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.
10. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου
της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς, ο Ανάδοχος –Προμηθευτής υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του
κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο.

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 ΠΔ 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. ΠΑΡΑΔΟΣΗ -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 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.
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.Δ.118/07.
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ΑΡΘΡΟ 17 : ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Π.Δ.118/2007.
ΑΡΘΡΟ 18. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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 Διακήρυξης, 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
Αναθέτουσα Αρχή και με τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
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
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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 συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους.
Η 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
1. 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 :

 Υπέρ

του

Μ.Τ.Π.Υ.

1,5%

πλέον

χαρτοσήμου

και

ΟΓΑ

χαρτοσήμου

2,4%

(Π.Δ. 422/81 ).



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)
 Υπέρ Νοσοκομείου 0,2% σύμφωνα με το (Ν.3580/07 άρθρο 3 ).
 Υπέρ Δημοσίου 0,25% και Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%. ( Ν.2286/95 άρθρο 7.)
καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
2. 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 Διατάξεις.
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3. 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.
4. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.
5. 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.
6.

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.
ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. 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 (Διεθνούς Δικτύου).
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
4.

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.
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ΑΡΘΡΟ 21. Ποινικές Ρήτρες-Εκπτώσεις
1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης, ο προμηθευτής 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 προμηθευτής
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.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής 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.
ΑΡΘΡΟ 22. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία
1. Ο Προμηθευτής 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 Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
Πατρών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά
Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 23. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της και για ένα έτος με
δικαίωμα του 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.301/78-01 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. Δυτ. Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον Ανάδοχο.
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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 της προκηρυσσόμενης
ποσότητας αλλά και για επιμέρους ποσότητες σύμφωνα με το Παράρτημα των Τεχνικών
προδιαγραφων.
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 την ποινή του αποκλεισμού.

ΑΡΘΡΟ 2. Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί θα περιλαμβάνει το σύνολο ή την επιμέρους
αξίωση του αναδόχου από τον εργοδότη για την προσφερόμενη προμήθεια.
1. Οι τιμές των προσφερομένων ειδών θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.
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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.
4. 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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>
ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ-ΧΟΡΗΓ. ΟΡΩΝ
02104-82220

ΕΙΔΟΥΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑ

29.600,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΑΙ LUER LOCK

ΤΕΜ.

5.000

2 ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΟΡΩΝ

ΤΕΜ.

200.000

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
1. Άριστη ποιότητα πλαστικής ύλης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις συσκευές μετάγγισης
αίματος. Το υλικό να είναι απόλυτα διαυγές και άχρωμο για ασφαλέστερη παρακολούθηση του
μεταγγιζόμενου αίματος.
2. Το διατρητικό ρύγχος της συσκευής να έχει κατάλληλα χαρακτηριστικά ως προς το μέγεθος,
την σκληρότητα και την διάμετρο ώστε να μπορεί να τρυπήσει με ασφάλεια όλους τους τύπους
των ασκών χωρίς τον κίνδυνο καταστροφής τους.
3. Ενιαίος διπλός θάλαμος από κατάλληλο πλαστικό υλικό με φίλτρο ηθμού 170-260μ, μεγάλης
διηθητικής επιφάνειας στο επάνω μέρος για κατακράτηση πιθανών πηγμάτων αίματος χωρίς
παρεμπόδιση της ροής. Το κάτω μέρος του θαλάμου να επιτρέπει την ακριβή σταγονομέτρηση
του μεταγγιζόμενου αίματος. Η συνολική διηθητική επιφάνεια του φίλτρου να μην είναι
μικρότερη από 10cm²(ISO 1135-4:2004). Η απόσταση μεταξύ του άκρου του σταγονοσωλήνα
και εξόδου του σταγονοθαλάμου να μην είναι μικρότερη από 40mm ή η απόσταση μεταξύ του
σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι μικρότερη από 20mm. Το τοίχωμα του
σταγονοθαλάμου να μην πλησιάζει περισσότερο από 5mm την άκρη του σταγονοσωλήνα.
4. Ο σωλήνας της συσκευής να είναι διαφανής και εύκαμπτος, μήκους 170-200cm, ώστε να
διευκολύνει την σύνδεση του ασκού με το σημείο έγχυσης στον ασθενή και να καταλήγει σε
κατάλληλη, εύχρηστη και ασφαλή υποδοχή των συσκευών φλεβοκέντησης( Luer lock).
5. Ειδικός ρυθμιστής ( Roller), ώστε να εξασφαλίζεται σταθερή ροή σε όλη την διάρκεια της
μετάγγισης. Το Roller να είναι μεγάλο για να μην φεύγει πάνω από το κλείστρο. Ο ρυθμιστής
ροής πρέπει να ρυθμίζει την ροή του μεταγγιζόμενου αίματος μεταξύ μηδενικής και μέγιστης και
να παρέχεται η δυνατότητα διαρκούς χρήσης του καθ’όλη την διάρκεια της μετάγγισης χωρίς να
καταστρέφεται ο κυρίως σωλήνας.
6. Τα προστατευτικά καλύμματα που βρίσκονται στα άκρα της συσκευής να συμβάλλουν στην
διατήρηση της αποστείρωσης των επιμέρους τμημάτων της συσκευής, να είναι ασφαλή ώστε να
παραμένουν στην θέση τους μέχρι την χρήση και να απομακρύνονται εύκολα από τον χρήστη.
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7. Η συσκευή να είναι αποστειρωμένη, ελεύθερη πυρετογόνων, αιμολυτικών και τοξικών
ουσιών.
8. Κατά την συσκευασία, η συσκευή να τοποθετείται έτσι ώστε να μην δημιουργούνται
τσακίσεις στον σωλήνα. Η συσκευασία να είναι ατομική ώστε να παραμένει αποστειρωμένη
κατά την αποθήκευση, σταθερή και εύχρηστη στο άνοιγμα.
9. Η συσκευή να μην περιλαμβάνει αεροθάλαμο.
10. Η συσκευή μετάγγισης να παρέχει όχι λιγότερο από 1000 ml αίματος (23±2) °C σε 30 min με
διαφορά πιέσεως 10 kPa. Επίσης να παρέχει όχι λιγότερο από 500 ml αίματος σε 2 min κάτω υπό
πίεση 30 kPa άνω της ατμοσφαιρικής πίεσης.
10.Στην συσκευασία των συσκευών μετάγγισης πρέπει να αναγράφονται(οπωσδήποτε στην
Ελληνική γλώσσα) τα παρακάτω:
α. Περιγραφή του περιεχομένου.
β. Επωνυμία του παραγωγού ή του προμηθευτή καθώς και οι διευθύνσεις τους.
γ. Ένδειξη ότι η συσκευή μετάγγισης είναι αποστειρωμένη χρησιμοποιώντας τα γραφικά
σύμβολα που απαιτούνται από το ISO 15223.
δ. Ένδειξη ότι η συσκευή μετάγγισης είναι ελεύθερη πυρετογόνων ή ελεύθερη βακτηριακών
ενδοτοξινών.
ε. Ένδειξη ότι η συσκευή μετάγγισης προορίζεται για μία μόνο χρήση ή ισοδύναμη ένδειξη ή
χρήση σχετικών συμβόλων που προβλέπει το ISO 15223.
ζ. Γραπτές οδηγίες χρήσης συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων όπως<< να μην
χρησιμοποιείται η συσκευή εάν τα προστατευτικά καλύμματα έχουν φύγει από την θέση τους>>.
η. Κωδικός παρτίδας παραγωγής του οποίου να προηγείται η ένδειξη LOT ή χρησιμοποιώντας
τα σύμβολα που προβλέπονται από το ISO 15223.
θ. Ένδειξη ημερομηνίας λήξης εκφραζόμενη σε έτος και μήνα με σχετική γραπτή αναφορά ή με
τα σύμβολα που προβλέπονται από το ISO 15223.
ι. Δήλωση ότι 20 σταγόνες αποσταγμένου ύδατος μεταφερόμενες από τον σταγονοσωλήνα
ισοδυναμούν με (1±0.1) ml.
κ. Οι διαστάσεις της βελόνας εφόσον αυτή περιλαμβάνεται.
11. Η συσκευή μετάγγισης να είναι σύμφωνη με τις βασικές απαιτήσεις που προβλέπονται από
την σχετική νομοθεσία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
12. Να υπάρχουν εγκρίσεις κυκλοφορίας των αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE)
καθώς και πιστοποιητικά ποιότητας κατασκευής (ISO).
13. Οι προμηθευτές, μαζί με την προσφορά τους πρέπει να καταθέσουν και δείγμα της
προσφερόμενης συσκευής.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ
1.Να είναι διαφανείς, λείες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα.
2.Όλα τα τμήματα τους να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές πιέσεις.
3.Να είναι στείρες και ελεύθερες πυρετογόνων.
4. Τα προστατευτικά καλύμματα να παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη χρήση
και να απομακρύνονται εύκολα.
5. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της φιάλης ως προς την
σκληρότητα και την κωνικότητα και σύμφωνα με ISO 8536/4,
5.1. Να έχει επιφάνεια λεία, άκρο αιχμηρό και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην
περιέχουν κάδμιο.
6. Ο αεραγωγός να φέρει μικροβιοκρατές φίλτρο, (κατά προτίμηση από teflon το οποίο να
διατηρεί
ανεμπόδιστη τη ροή του υγρού, να είναι υδρόφοβο και να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση
του αέρα.
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7. Η παροχή του σταγονοθάλαμου, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20°C) να είναι 20
σταγόνες = 1 ±0, 1gr. περίπου.
7.1.Η απόσταση μεταξύ του άκρου σταγονοσωλήνα και εξόδου να μην είναι μικρότερη από
40ΜΜ.
7.2.Η απόσταση μεταξύ του σταγονοσωλήνα και του φίλτρου να μην είναι μικρότερη από
20ΜΜ. ΤO τοίχωμα του σταγονοθάλαμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από
5ΜΜ ΤΟ τέλος του σωλήνα.
7.3.0 σωλήνας θα πρέπει να ρίχνει 20 σταγόνες από αποσταγμένο νερό 20C με συνεχή ροή και
να μεταφέρει όγκο 1+0,1 ML με ταχύτητα ροής 50+5 σταγόνες / min.

8. Το φίλτρο υγρού να έχει οπωσδήποτε διάμετρο πόρων μικρότερη ή Ιση με 10μ.
κατακρατεί το 80% τουλάχιστον των σωματιδίων του ελαστικού που πιθανόν
δημιουργούνται κατά τη διάτρηση της φιάλης.
9. Ο κυρίως σωλήνας να είναι εύκαμπτος, διαφανής και άχρωμος.
9.1.

Το μήκος του (χωρίς τον σταγονοθάλαμο) να είναι τουλάχιστον 160cm. ·

9.2.
9.3.

Να είναι ισοπαχής (Ιδια εσωτερικά διάμετρο σε όλο το μήκος) με διάμετρο 3±0,1 mm.
Να αντέχει ελκτική δύναμη 15Ν επί 15sec

10. Ο ρυθμιστής (τύπου adelberg) να είναι ανοικτός κατά την αποθήκευση.
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11. ΣΤΟ τμήμα για την προσθήκη φαρμάκων δεν πρέπει να παρατηρείται
διαρροή αέρα μετά από την απομάκρυνση βελόνης 0.6 mm. Να φέρει flash ball
latex.
12.ΣΤΟ τμήμα σύνδεσης (με εσωτερικό κώνο τύπου LUER LOCK) να μην υπάρχει
διαφυγή αέρα.
13.Η συσκευή να μη παρουσιάζει διαρροή όταν με το ένα άκρο κλειστό,
διοχετευτεί από το άλλο άκρο αέρας με πίεση 200m bar.
14.Να είναι κατασκευασμένες από πρώτες ύλες που πληρούν το πρότυπο ISO 8536/4.
15. Η αποστείρωση να γίνεται οπωσδήποτε μετά την συσκευασία του
προϊόντος και να μην αλλοιώνεται αυτή κατά τη διαδικασία της αποστείρωσης.
15.1. Δεν γίνονται αποδεκτές συσκευές στις οποίες διατρείται η συσκευασία
για τη δίοδο του αερίου αποστείρωσης.
16. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία πρέπει να έχουν
πόρους οι οποίοι να επιτρέπουν την δίοδο του αερίου αποστείρωσης, όχι όμως
την είσοδο μικροοργανισμών.
16.1.

Αυτά πρέπει να είναι ατοξικά και να μην αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο.

16.2. Να επιτρέπουν τον οπτικό έλεγχο του περιεχομένου και να σφραγίζονται με
ομαλή συγκόλληση.
17. Στη συσκευασία του προϊόντος θα πρέπει να αναφέρονται - επισημαίνονται
και οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα τα παρακάτω:
17.1. Ονομασία της συσκευής.
17.2.
17.3.

Εμπορική ονομασία του εργοστασίου κατασκευής.
Επωνυμία υπευθύνου κυκλοφορίας.

17.4. Επεξηγήσεις (γραπτές ή και με εικόνες) για την χρήση και λειτουργία της
συσκευής.
17.5. Ενδείξεις ότι η συσκευή είναι στείρα, ελεύθερη πυρετογόνων και μίας χρήσης.
17.6

Η μέθοδος αποστείρωσης.

17.7 Η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης αυτής.
17.8 Ενδείξεις για το πως χρησιμοποιείται η συσκευή συμπεριλαμβανομένης και
της προειδοποίησης να γίνεται έλεγχος κατά πόσο η συσκευή είναι άθικτη.
17.9 Ένδειξη ότι η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χορήγηση αίματος ή παραγώγων
αυτού.
17.10. Χαρακτηρισμός της παρτίδας.
17.11. Η επισήμανση ότι 20 σταγόνες αποσταγμένου νερού του σωλήνα
του σταγονοθάλαμου μεταφέρουν όγκο 1 +0.1ML.
17.12. Η επισήμανση ότι η συσκευή θα πρέπει να καταστρέφεται μετά τη χρήση.
18.Η συσκευασία και οι επισημάνσεις σε αυτήν θα πρέπει γενικά να είναι
σύμφωνες με το πρότυπο ISO 8536/4.
19.Οι συσκευές πρέπει να φέρουν σήμανση 0Ε σύμφωνα με την Οδηγία
93/42/ΕΟΚ και την Κ.Υ.Α. 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94).
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19.1 Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχει συνημμένο έγκυρο
πιστοποιητικό
κοινοποιημένου οργανισμού από το οποίο να προκύπτει ότι το προσφερόμενο είδος
φέρει σήμανση CΕ. .
20. Οι προμηθευτές, μαζί με την προσφορά τους, πρέπει να καταθέσουν και
δείγμα της προσφερόμενης συσκευής.
21 Οι προμηθευτές - διακινητές θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ,Α. Ε3/833/99
όπως αυτή τροποποιήθηκε: "Περί συστήματος διασφάλισης ποιότητας των
εταιρειών διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων."
Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται, θα συνοδεύεται από
έγκυρα πιστοποιητικά επίσημου ινστιτούτου ή υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου
αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα
του προϊόντος αφού επαληθευτεί με αναφορά σε ορισμένες προδιαγραφές ή
πρότυπα.
Να υποβληθούν πρωτότυπα prospectus ή ανάλογο έντυπο υλικό όπου θα
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε προσφερόμενο είδος.

33

ΑΔΑ: 4ΙΙΛ46906Λ-Ε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Τα υπό προμήθεια είδη και οι ποσότητες που θα χρειαστούν για την κάλυψη των αναγκών του
Γ.Ν.Π.¨Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» είναι σύμφωνα με τον πίνακα ανάλυσης 1.
1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Υπόδειγμα Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς το ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>,
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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
αριθμός

,

σαν

ανάδοχος

πρόκειται

να

, οδός

συνάψει

…………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση

μαζί

σας,

την

,
υπ’

αρ.

, συνολικής αξίας

, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 10% 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
Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
« Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»
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ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «…………………»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ»
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 <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> εκπροσωπούμενου
από

τον

Διοικητή

του

κ…………………….,

νομίμως

διορισθέντος

δυνάμει

της

υπ΄αριθμ………………………………. απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και νομίμως εν προκειμένω εκπροσωπούντος αυτό κατ΄ άρθρο 7 παρ.4 περ. στ εδ.3 και άρθρο
7 παρ.8 περ.23 και παρ.6 περ.9 του Ν. 3329/05 και όπως τροποποιήθηκε με τον 3527/07.
και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία ………………………………….

και το

διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.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 ΑΔΤ ……………..
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 Δ.Σ. αναθέτει στον
δεύτερο των συμβαλλομένων, ήτοι στην

εταιρεία …………….καλούμενη στο εξής

χάριν

συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια που της κατακυρώθηκε,
συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :
ΆΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ

για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <ΟΑΓΙΟΣ

AΝΔΡΕΑΣ>, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται προμήθεια

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ

ΟΡΩΝ τα οποία αναφέρονται στα Κεφάλαια Α & Β της παρούσας και σύμφωνα με την
προσφορά του Προμηθευτή στην οποία αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της
προσφερόμενης προμήθειας και η οποία προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας σύμβασης.
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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.
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.Δ.118/07.
ΑΡΘΡΟ 3ο : Δειγματοληψία
Ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 36 του Π.Δ.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 «Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» και του οποίου οι
μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
Προμηθευτή.
β) Ο Προμηθευτής 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.Δ. 118/07, του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <ΟΑΓΙΟΣ
AΝΔΡΕΑΣ>, 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
<Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
για την προμήθεια

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΟΡΩΝ.

η οποία

καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης
προμήθειας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με απεριόριστο χρόνο ισχύος,
ήτοι ποσού ……………………………... αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και
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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 <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>,
(β) Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης
εντολές του ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΠΑΤΡΩΝ <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>,
(γ) Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,
(δ) Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση
του επαγγέλματός του.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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 Προμήθειας –
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 <ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ>, 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.Δ. (Π.Δ. 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.
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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 (Διεθνούς Δικτύου).
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 <Ο ΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ> 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
Αναδόχος 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 προσφορά.
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.Δ.) 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.
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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.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για
την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
(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 :

•

Υπέρ

του

Μ.Τ.Π.Υ.

1,5%

πλέον

χαρτοσήμου

και

ΟΓΑ

χαρτοσήμου

2,4%

(Π.Δ. 422/81 ).

•

Φόρος εισοδήματος (4% για προμήθειες , 8% για παροχή υπηρεσιών και 1% για
καύσιμα) επί της καθαρής συμβατικής αξίας του τιμολογίου του αναδόχουπρομηθευτή (άρθρο 55, Ν.2238/94).

•

Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% (Ν.3580/07 άρθρο 2)

•

Υπέρ Νοσοκομείου 0,2% σύμφωνα με το (Ν.3580/07 άρθρο 3 ).

•

Υπέρ Δημοσίου 0,25% και Υπέρ ΤΑΥΥΕ 0,30%. ( Ν.2286/95 άρθρο 7.)

•

καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

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 Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
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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 Δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Πατρών.
ΆΡΘΡΟ 12ο : Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
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 Προμηθευτή .
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. Δυτ. Ελλάδας χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα
αποζημίωσης ή άλλης αξjωσης από τον Ανάδοχο.
ΆΡΘΡΟ 13ο : Παράρτημα – Διέποντα 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
1. 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.
2. 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.
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3. 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 «ΟΑΓΙΟΣ AΝΔΡΕΑΣ» και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν.Π.
«Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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