
      Αναρτηρέα στο ΚΗΜ∆ΗΣ & ∆ιαύγεια 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Α « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ν.Π.∆.∆ 

 
 
 

    ΑΘΗΝΑ, 5/7/2016 
                 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/498/20086  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ΒΛΑ∆ΟΥ Χ 
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47 
Ταχ. Κώδικας: 106 76 
Τηλέφωνο:213 204 1641 
Fax: 213 204 1989 

  

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Ξ  Η 

Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας υπόψη τις 
σχετικές διατάξεις του  Ν.2286/95, Ν. 2955/01, Ν. 3329/05, Ν. 3580/2007, Ν.3846/10, Ν. 4281/2014, 
και των Π.∆.118/2007 & Π.∆ 60/2007, όπως αυτές ισχύουν σήµερα, προκηρύσσει τον υπ’ αριθµ. 
59/2016 Πρόχειρο Μειοδοτικό Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη 
τιµή για την προµήθεια «Ενός (1) Αναισθησιολογικού Συγκροτήµατος Τύπου Γ’ για χρήση στις 
Ανανήψεις των Χειρουργείων». 
Πρoϋπολογισµού ∆απάνης 19.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

Οι προσφορές αποστέλλονται στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση συνταγµένες στην Ελληνική 
γλώσσα και γίνονται δεκτές έως τις 26/7/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00µµ., ύστερα από προθεσµία 
είκοσι δυο (22) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. Στον διαγωνισµό 
µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
κατά τα ειδικότερα καθοριζόµενα στη σχετική διακήρυξη, καθώς και κοινοπραξίες προσφερόντων, που 
σε περίπτωση κατακύρωσης της υπηρεσίας σ’ αυτές να περιβληθούν στον τύπο της Εταιρείας του 
Ελληνικού Κώδικα. 

Η κάλυψη της προαναφερθείσας δαπάνης των 19.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ θα γίνει 
από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου (ΚΑΕ 7131) και οι όροι πληρωµής καθορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη. ∆έσµευση ∆απάνης: 2016 755   Α∆Α: 60ΥΞ4690ΩΧ-5ΤΙ 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 27/7/2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µµ 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από τον διαδικτυακό τόπο 
του Νοσοκοµείου (www.evaggelismos-hosp.gr). 

Έγγραφα σχετικά µε τον διαγωνισµό που ζητούνται, αποστέλλονται τουλάχιστον σε έξι (6) εργάσιµες 

µέρες από τη λήξη της σχετικής αίτησης, που υποβάλλεται στην πιο πάνω διεύθυνση. 

Συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται σε έξι (6) 

τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας που έχει ορισθεί για την 

υποβολή προσφορών. Για περισσότερες πληροφορίες, διακηρύξεις, γενικούς όρους κλπ  µπορείτε  να 

απευθύνεστε  στο τηλέφωνο  213 204 1641 και φαξ: 2132041989, τις εργάσιµες µέρες και από ώρας 

10:00-14:00.   

  Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ 

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 
Η Προϊσταµένη Γραµµατείας 
 
Ηµεροµηνία:  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.,  
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ      στο ∆ιαύγεια και στο Site του 
«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-        Νοσοκοµείου 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.∆.∆                         
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ     : ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ      : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       
Πληροφορίες: Χ. Βλάδου      
Τηλέφωνο : 213 204 1641 
FAX  : 213 2041989 
E-Mail :  promithies@evaggelismos-hosp.gr  
 
 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ     59/2016 

ΤΟΥ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Για την προµήθεια 

«ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ 

ΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» 

 
µε κριτήριο κατακύρωσης 
τη Χαµηλότερη Τιµή 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία: 27/7/2016 
Ηµέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 12:00µµ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 
ΕΝΑ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Γ΄  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 33172000-6 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

  
19.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ) 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
 

Τεµάχια  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΕΝΑ (1) 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ως ορίζει η διακήρυξη 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 

Ως ορίζει η διακήρυξη 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Ως ορίζει η διακήρυξη 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου 
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ 
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
 

                           5/7/2016 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                            5/7/2016 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 
 

                            5/7/2016 
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 
1.1. Του Π.∆. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήµερα. 
1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 
σήµερα. 
1.4. Του 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. 
1.5. Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
(ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών ∆ηµοσίων 
υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.8. Το Άρθρο 2 παρ. 1 έως 11 του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του 
∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 
(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» . 
1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
1.10. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 
1.11. Του 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. 
1.12. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών» 
(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97) 
1.13. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007)  
1.14. Του Ν. 3886/2010, «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων(ΦΕΚ 173/Α/30-9-10). 

1.15. Του Ν. 3918/2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα και άλλες διατάξεις» 

1.16. Του Ν. 4025/2011 “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.” 

1.17. Του Ν. 4038/2012  “Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015.” 

1.18. Του Ν. 4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου Έγκριση των 
Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της 
Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας και άλλες διατάξεις. 

1.19 Του Ν. 4250/2014 «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π∆ 
318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» 

1.20 Του Ν. 4254/2012 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο 
πλαίσιο εφαρµογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

1.21. Το Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α’/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως στα άρθρα που ισχύουν από την δηµοσίευσή του σύµφωνα µε το άρθρο201 του 
ιδίου Νόµου.  
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1.22. Tην ΥΑ Π1/B/2013 (ΦΕΚ/Α’/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) »  
1.23.  Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».  
1.24. Toυ Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013) άρθρο 28, τροποποίηση του ν. 3886/2010 
«∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής 
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989(L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (Α΄ 173).  
1.25. Του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28-02-2013) Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρου 73 του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 
90/Α/18-04-2013)  
1.26. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».  
1.27 Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  
1.28. Το Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α) «Επείγοντα µέτρα 
Εφαρµογής…..4127/2013».  
1.29.  Το άρθρο 67, παρ. 8 του  Ν 4316/2014 (ΦΕΚ Α/270/24-12-2014) 
1.30 Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων 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». 
1.31. Το Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α/29/19-03-2015) «Ρυθµίσεις για την λήψη άµεσων µέτρων 
για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
 
2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-
9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-94). 
2.2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 01/01/14949/21-10-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του 
Νοσοκοµείου περί έγκρισης της σκοπιµότητας της εν λόγω προµήθειας 
2.3. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 01/01/44357/1-12-2014 όπως τροποποιήθηκε από την 
αριθµ. πρωτ. 01/01/11697/3-4-2015 Απόφαση ∆ιοικητή περί µαταίωσης και 
επανάληψης του ∆ιαγωνισµού. 
2.4. Τις προβλεπόµενες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού, (ΚΑΕ 7131) 
2.5. Την δέσµευση της προϋπολογισθείσας δαπάνης 2016 755,   
 Α∆Α: 60ΥΞ4690ΩΧ-5ΤΙ 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Πρόχειρο Μειοδοτικό Επαναληπτικό ∆ιαγωνισµό  µε γραπτές 

σφραγισµένες  προσφορές, 

Για την προµήθεια  «Ενός (1) Αναισθησιολογικού 
Συγκροτήµατος Τύπου Γ’ για χρήση στις Ανανήψεις των 

Χειρουργείων»  
και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

 
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 
«Γ.Ν.Α  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 
ΑΘΗΝΑ 

  26/7/2016 
 

Και µέχρι ώρα 
13:00µµ 

 «Γ.Ν.Α  
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ- 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»     
ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

27/7/2016 
 

ώρα 12:00µµ 

 
Οι υποψήφιοι Προµηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους µέχρι τις           
26/7/2016, ηµέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 µ.µ., στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Νο 317), οδός: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 Ταχ. Κώδικας: 106 76, Αθήνα. 
 
Η προθεσµία για την παραλαβή των προσφορών είναι   είκοσι δυο  (22) ηµέρες από 
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 
 
 Ο διαγωνισµός  θα διενεργηθεί  στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Νο 319) του  
«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»   στις  27/7/2016. ηµέρα  Τετάρτη στις 12:00µµ  
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό. 
 
3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  

1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΤΥΠΟΥ Γ΄ 

1 ΤΕΜΑΧΙΟ 19.000,00€ 

    
 

ΜΕΡΟΣ  Β΄ 
 
                    ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια «Ενός (1) 
Αναισθησιολογικού Συγκροτήµατος Τύπου Γ’ για χρήση στις 
Ανανήψεις των Χειρουργείων»   
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται στο 
Μέρος Γ΄ της διακήρυξης.  
  
ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 
  
Το «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και  το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό.  
Υπηρεσία ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας 
Η  κα Χ. ΒΛΑ∆ΟΥ που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο 
επικοινωνίας 213-2041641 Fax: 213-2041989, όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-
14:00).  
 
∆ιακήρυξη 
Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από το: 
Μέρος Α: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ -  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
Μέρος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι  
Μέρος Γ: Τεχνικές Προδιαγραφές-Περιγραφή της Προµήθειας  
Μέρος ∆: Αξιολόγηση Προσφορών 
Παράρτηµα Ι: Υποδείγµατα Υπεύθυνων ∆ηλώσεων 
Παράρτηµα ΙΙ: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών, 
Παράρτηµα ΙIΙ: Υπόδειγµα πινάκων οικονοµικής προσφοράς  
Παράρτηµα ΙV: Σχέδιο σύµβασης  
  
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού 
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό 
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό 
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και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί 
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 
 
 
Προσφέρων 
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο 
διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την 
Αναθέτουσα Αρχή. 
 
Εκπρόσωπος 
Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον 
ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο 
εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από 
όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
Αντίκλητος 
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός 
τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. 
 
Ανάδοχος 
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 
 
Κατακύρωση 
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η ανάθεση της 
προµήθειας στον Ανάδοχο. 
 
Σύµβαση 
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 
καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η 
ελληνική. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα 
έντυπα της 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. 
 
Συµβατικά τεύχη 
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο και όλα τα 
τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά 
ισχύος: 
α. τη Σύµβαση, 
β. την ∆ιακήρυξη  
γ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου και  
δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 
 
Προϋπολογισµός 
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 
προµήθειας  19.000,00€  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
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Συµβατικό Τίµηµα 
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια. 
 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή 
υπηρεσίας (µε τη σύµφωνη γνώµη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη 
για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή 
των ειδών. 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής  :  Υψηλάντου 45-4,  Ταχ. Κώδικας: 106 76, Αθήνα 
Τηλέφωνο: 213 2041641 
Fax: 213 204 1989 
E-mail:   promithies@evaggelismos-hosp.gr 
Πληροφορίες : Βλάδου Χ.  
 
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του και την ισχύουσα 
Νοµοθεσία  
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07). 
 
ΑΡΘΡΟ 6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού δηµοσιεύθηκε: 

I. Στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. στις   5 /7/2016 
II. Στο ∆ιαύγεια στις     5/7/2016 
III. Στο site του Νοσοκοµείου στη διεύθυνση www.evaggelismos-hosp.gr . 

στις    5/7/2016 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ∆ιακήρυξης από το 
site του Νοσοκοµείου και από τη ∆ιαύγεια ή από το ΚΗΜ∆ΗΣ. 
      Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το 
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και 
τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο 
πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το 
αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ 
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(8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 
παρ. 2 περ. α του Π∆ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της 
εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόµενους 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 Π.∆.118/2007. 
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 8.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη και την κείµενη το αργότερο µέχρι τις        
26/7/2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, 
Υψηλάντου 45-47 ΤΚ 106 76 ΑΘΗΝΑ. 
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, 
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
 
ΑΡΘΡΟ 9.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο Τµήµα Προµηθειών της Αναθέτουσας Αρχή 
(Γραφείο 319) επί της Υψηλάντου 45-47 ΤΚ 10676-ΑΘΗΝΑ,  στις 27/7/2016, 
Ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00µ. 
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισµός θα γίνει µε τους όρους και τις διαδικασίες που 
αναφέρονται στα ΜΕΡΗ και στα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 10.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν 
να είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εγκατεστηµένα σε κράτος - µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς 
και σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων, η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (ν. 
2513/1997 Α΄ 139), εφόσον η δηµοπρατούµενη σύµβαση υπάγεται στο πεδίο 
εφαρµογής της ως άνω Συµφωνίας. 
Οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες οι οποίοι, δυνάµει της νοµοθεσίας του κράτους - 
µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένοι, έχουν δικαίωµα να διενεργούν συγκεκριµένη 
παροχή, δεν επιτρέπεται να αποκλείονται µε την αιτιολογία ότι θα έπρεπε να είναι 
είτε φυσικά είτε νοµικά πρόσωπα κατά την ελληνική νοµοθεσία. Επιτρέπεται 
ωστόσο, στην περίπτωση δηµοσίων συµβάσεων έργων και υπηρεσιών, καθώς και των 
δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών, που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή/και 
υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να ζητείται από τα νοµικά πρόσωπα να 
µνηµονεύουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συµµετοχής τους, τα ονόµατα και τα 
επαγγελµατικά προσόντα των προσώπων που επιφορτίζονται µε την εκτέλεση της 
συγκεκριµένης παροχής. 
Οι κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων µπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να 
εµφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής, 
οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς δεν µπορούν να απαιτούν να έχουν οι 
κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων συγκεκριµένη νοµική µορφή. Η επιλεγείσα 
κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική 
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µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής 
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 
 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, όλα 
τα µέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν 
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα 
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του 
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11.  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι συµµετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά 
τους σε ξεχωριστό φάκελο που φέρει την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και ειδικότερα:  
 
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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

2.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), (βλ. 
σχετικό Παράρτηµα Ι), όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία αναλυτικά θα 
πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα 
στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες και:  
 

2.1. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο 
τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, δηλαδή για κάποιο 
από τα ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 
351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο 
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου 
(EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE 
C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 
για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για 
τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 
της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) 
και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

• για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  
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• για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας  

 
2.2. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 

διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους οι προσφέροντες:  

• ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του 
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν 
τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης.  

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

• ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό 
άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

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

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε 
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε 
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 

• Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 
κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την 
επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων 
που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά 
πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά 
πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν 
αφορά συνεταιρισµούς).  

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι 
εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας 
εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως 
της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 
Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς 
και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους , προκειµένου για φυσικά 
πρόσωπα . 

• ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και 
ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 

• ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του 
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Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

• ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 
(Α΄153) 

• Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) . 

• Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των 
δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

 
2.3. Στην Υπεύθυνη ∆ήλωση θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος 

διαγωνισµού και θα δηλώνεται ότι οι προσφέροντες:  

• Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και 
ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή 
µέρος της ζητούµενης ποσότητας ή ορισµένα  µόνο από τα ζητούµενα 
είδη 

•  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή. 

• Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή 
ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

• Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 
διαγωνισµού 

• Έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί 
προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που 
ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύµβαση 

• Ότι θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να 
παράσχει κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που αποδεικνύει τις 
πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνονται στις κατατεθείσες 
Υπεύθυνες ∆ηλώσεις.  

 
3. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή 

αλλοδαπού νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά 
περίπτωση Φ.Ε.Κ. ή επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού (Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την 
αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που 
έχουν επέλθει στο καταστατικό του νοµικού προσώπου και, εφόσον 
υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις 
σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.). 
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να 
δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις για τα 
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προσφερόµενα προϊόντα των τριών τελευταίων ετών ή για όσο διάστηµα 
λειτουργεί η επιχείρηση , µε µνεία για κάθε παράδοση:  
1. του παραλήπτη, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα του 
προσφερόµενου προϊόντος  
2. της ηµεροµηνίας παράδοσης  
3. της ποσότητας παράδοσης  
4. δαπάνη προµήθειας 
5. στοιχείο τεκµηρίωσης της παράδοσης 
 
(Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή (πχ 
δηµόσιο νοσοκοµείο), µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί 
από την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (πχ 
ιδιωτική κλινική ή ιατρικό κέντρο), µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον 
τούτο δεν είναι δυνατόν µε απλή δήλωση του οικονοµικού φορέα).       
- Σε περίπτωση που για τα προσφερόµενα προϊόντα δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί καθόλου παραδόσεις τότε ο προσφέρων θα το δηλώνει µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

  

 
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία εντός των 
τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ 
 
∆εν απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής. 

Ειδικότερα για την Απόδειξη των τεχνικών ή/και επαγγελµατικών 
ικανοτήτων: 
 
 
Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελµατική του 
ικανότητα στην εκτέλεση παρόµοιων προµηθειών µε την υποβολή καταλόγου στον 
οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων 
σχετικών  µε τη ζητούµενη προµήθεια, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, 
είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και 
του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή (πχ 
δηµόσιο νοσοκοµείο), µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (πχ ιδιωτική κλινική ή 
ιατρικό κέντρο), µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατό, µε 
δήλωση του οικονοµικού φορέα.       
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτει το 
ζητούµενο από την διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω 
καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει τον κατάλογο παραδόσεων που έχει 
πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα αυτό. 
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος :        
 
Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων 
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α/α ΠΕΛΑΤΗΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΣ 
΄Η 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 
ΠΑΡΑΛΗΠΤ
ΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩ
ΣΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
(εφόσον 
πρόκειται για 
µηχάνηµα) 

1       

2       

κοκ       

 
1. Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συµπληρώνεται µε µία εκ των 
επιλογών : πιστοποιητικό ∆ηµόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας 
Αρχής / βεβαίωση πελάτη-ιδιώτη ή δήλωση του οικονοµικού φορέα. 
2.Τέλος στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» - εφόσον πρόκειται για µηχανηµα- αναφέρεται 
αν τα µηχανήµατα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και κατάλληλα εκπαιδευµένο 
προσωπικό της προµηθεύτριας εταιρείας. 
 
Ο κατάλογος των κυριοτέρων παραδόσεων κατατίθεται µε τους 
ακόλουθους στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής. 
 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν την τεχνική τους προσφορά σε ξεχωριστό φάκελο που 
φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιλαµβάνει:  
 
α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-
παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόµενα prospectus 
(τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή 
επικυρωµένα αντίγραφα). Προς τούτο συντάσσεται και υποβάλλεται ο Πίνακας 
Συµµόρφωσης όπως παρατίθεται στο Μέρος Γ «Τεχνικές Προδιαγραφές-
Περιγραφή της Προµήθειας» 
 
β) Τα κατατιθέµενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα 
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να 
είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή 
εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής 
ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να 
προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που 
χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής 
προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) του 
ενδιαφέροντος του 
 
γ) Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισµούς τα οποία βεβαιώνουν την 
τήρηση εκ µέρους του οικονοµικού φορέα πρότυπων εξασφάλισης ποιότητας. Αυτά 
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πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, 
ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001).  
 
δ)  Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία 
ο προσφέρων θα δηλώνει την χώρα καταγωγής των προσφερόµενων ειδών. Ο 
Προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 
προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. 
 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν της επιχειρηµατική µονάδα 
στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης 
της. Επίσης στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη ∆ήλωση τους 
προς το φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση 
στην οποία ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του 
τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει 
αποδεχτεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση 
κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή 
 
ε) Φύλλα ∆εδοµένων Ασφαλείας σε έντυπη µορφή και σε ηλεκτρονική εάν αυτό είναι 
δυνατόν και Βεβαίωση καταχώρησης του Προϊόντος στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών 
Προϊόντων, επί ποινή αποκλεισµού, (αφορά τις κατηγορίες των προϊόντων που 
υπάγονται στην υποχρέωση καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Χηµικών Προϊόντων 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 30/004/4204/5-12-2013 Εγκύκλιο της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Γενικού Χηµείο του Κράτους). 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν την οικονοµική τους προσφορά σε ξεχωριστό φάκελο 
που φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και περιέχει 
συµπληρωµένο τον Πίνακα της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος II της 
παρούσας διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 14.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 
α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας µέσα σε σφραγισµένο 
φάκελο µέχρι και την   26η Ιουλίου   2016, ηµέρα   Τρίτη  και ώρα 13:00µµ 
β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκοµείου µε οποιοδήποτε τρόπο και να 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν 
παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την ηµέρα της λήξης υποβολής των 
προσφορών και ώρα 13:00 µ.µ Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία 
διενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην 
ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις 
ενδείξεις: 

� ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
� «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
� Υψηλάντου 45-47, Αθήνα 
� ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ   59/2016 
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� ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την 
προµήθεια «ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ»»   

 
�  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 
στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε 
τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την 
καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία 
∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν 
αποσφραγισθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ 15.  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους στην 
ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα 
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να µονογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και να φέρει υποχρεωτικά συνεχή αρίθµηση.  
Όλα τα έγγραφα που συνθέτουν την προσφορά των ενδιαφερόµενων θα πρέπει να 
είναι επιµελώς αρχειοθετηµένα µέσα στους σχετικούς φακέλους. Το περιεχόµενο του 
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 
 
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 
2.4. Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού. 
2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά 
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

3.1. ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και 
αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 
φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την 
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Το περιεχόµενο της τεχνικής 
προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD), το οποίο θα 
περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση 
αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών 
χαρακτηριστικών υλικού / λογισµικού κλπ.) τα οποία µπορεί να υποβληθούν µόνον 
εντύπως.  

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή 
απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον 
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Οι 
πίνακες της οικονοµικής προσφοράς θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή (CD 
ή DVD), το οποίο θα περιλαµβάνεται στον σφραγισµένο φάκελο της οικονοµικής 
προσφοράς. 
Το τίµηµα της Οικονοµικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την 
προϋπολογιζόµενη δαπάνη µε ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. 
Επισηµαίνεται ότι οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη 
χαµηλότερη τιµή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του 
άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Προσφορές που αναγράφουν τιµές πάνω από το 
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παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

3.4. Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω του 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. 
1. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα ή 
νόµιµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους 
για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και που 
µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην 
τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε µε 
τον Ν 1497/1984 (Α’ 188).  
2. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, 
σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται 
εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος 
αριθµός παραγράφου και σελίδας. 
3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή 
τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα 
ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά έντυπα ή 
εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται 
στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 
Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και 
ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 
4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 
5. Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 
διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν 
υποβάλλει µέσα σε εύλογη προθεσµία. Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται 
από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν 
λαµβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο στις 
ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συµπλήρωση όπως ιδίως παράλειψη µονογραφών, διακεκοµµένη 
αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων 
της προσφοράς από τα έγγραφα της σύµβασης που δεν επιφέρουν έννοµες 
συνέπειες ως προς το περιεχόµενο του, ελλείψεις ως προς τα νοµιµοποιητικά 
στοιχεία, πληµµελή σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 4250/2014 (Α΄74) και µεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγµατα, υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε το Νόµο, 
τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. Η συµπλήρωση ή 
διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση των όρων της διακήρυξης αλλά µόνο τη 
διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.   
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6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και 
δε δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, 
ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. 

7. Κατά την διαδικασία σύνταξης των προσφορών από τους συµµετέχοντες 
να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4250/2014, Άρθρο 1 και Άρθρο 3  
 
 
ΑΡΘΡΟ 16.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα 
πέντε (365) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει από την επόµενη της λήξης της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 161, παρ. 3, Ν 4281/2014), 
εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 
για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση 
επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 
 
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή 
µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της 
αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και 
απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
 
ΑΡΘΡΟ 17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο 
υποψήφιος προµηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν 
δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους 
προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
∆εν γίνεται δεκτή η µερική υποβολή προσφορών  
 
ΑΡΘΡΟ 19. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 
1. Οι τιµές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις 
τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  
2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον 
ΦΠΑ. 
3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα 
δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους 
υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα 
άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω 
εάν είναι µικρότερο του πέντε. 
4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για 
κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόµενου υλικού. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε 
κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά ή 
αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. 
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5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προµηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα 
αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς για κάθε  προϊόν θα είναι οι 
τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονοµική 
Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού 
τιµήµατος της Προσφοράς. 
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή 
δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
8. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου 
ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της 
συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 
9. Η τιµή ανά είδος για την υλοποίηση της προµήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται 
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. 
10. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
11. Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί από ειδική τριµελή επιτροπή 
(Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης) η οποία συγκροτείται προς το σκοπό αυτό 
και διενεργεί όλα τα στάδια του διαγωνισµού.  
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών θα πραγµατοποιηθούν σε µία δηµόσια 
συνεδρίαση.  
Εν συνεχεία η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης σε κλειστή συνεδρίαση 
προβαίνει στην αξιολόγηση των υποβληθέντων προσφορών και τη σύνταξη του 
πρακτικού αξιολόγησης το οποίο και διαβιβάζεται στο Αποφασίζων Όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής µέσω του Τµήµατος Προµηθειών.  
Στο εν λόγω πρακτικό περιλαµβάνονται τουλάχιστον: 
Α) Η επωνυµία της Αναθέτουσα Αρχής και η αξία της σύµβασης 
Β) Το όνοµα των επιλεγέντων υποψηφίων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους 
Γ) Το όνοµα των αποκλεισθέντων υποψηφίων και τους λόγους απόρριψης τους 
∆) Τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαµηλές 
Ε) Την επωνυµία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς 
του.  
 
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η 
χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όπως 
προσδιορίζεται στο Μέρος Α 
 
ΑΡΘΡΟ 21. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αναθέτουσα αρχή / ο αναθέτων φορέας, µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία είναι ανώτερη του Προϋπολογισµού  
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β) Η οποία είναι ανώτερη από την αντίστοιχη τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών του 
άρθρου 24 του ν. 3846/2010 
γ)Η οποία είναι ελλιπής κατά τα προηγούµενα άρθρα ή υποβλήθηκε κατά παράβαση 
των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι 
αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης. 
δ) Στην οποία η τιµή δεν είναι απόλυτα προσδιορισµένη. 
ε) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συµπλήρωσή της, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Π∆ 118/2007 
στ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισµένης προθεσµίας, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα. 
ζ) Η οποία δεν πληροί τις προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά του 
αντικειµένου της σύµβασης. 
η) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν 
επιτρέπεται, δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύµβασης. 
θ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές, µε την επιφύλαξη της περίπτωσης που επιτρέπεται η 
υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό 
χαρακτήρα. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 23. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 
1. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα, µετά από 
γνώµη του αρµόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εφόσον από την 
παρατυπία είτε δεν αναπτύχθηκε αποτελεσµατικός ανταγωνισµός είτε επηρεάζεται 
το αποτέλεσµά της. 
β) Εφόσον η διαδικασία ανάθεσης απέβη άγονη, λόγω µη υποβολής προσφοράς ή 
απόρριψης όλων των προσφορών. 
γ) Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα. 
δ) Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης. 
ε) Αν η προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη. 
2. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας ακυρώνει τη διαδικασία 
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, εφόσον 
οι λόγοι αυτοί συνδέονται µε τµήµα της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων 

16PROC004712431 2016-07-05

ΑΔΑ: ΩΠΚ04690ΩΧ-65Θ



 

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Νο  59/2016                                            Σελίδα 21 από 47 

«ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» 

φορέας ακυρώνει τη διαδικασία για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η 
κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
4. Αν µαταιωθεί η διαδικασία της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή επιστρέφει 
στους οικονοµικούς φορείς τις προσφορές ή τις αιτήσεις συµµετοχής τους, εφόσον 
έχουν υποβληθεί. 
5. Η αναθέτουσα αρχή/ο αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από 
γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα µε την ακύρωση ή τη 
µαταίωση της διαδικασίας ανάθεσης και την επανάληψη µε τροποποίηση ή µη των 
όρων της. 
 
ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον 
επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης 
καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.  
Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.∆. 
118/2007. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις 
προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση της προµήθειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και 
τη ∆ιακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτοµερειών της Σύµβασης, ο 
Προµηθευτής θα συνεργαστεί µε την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του 
τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της 
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 
εγγυητικής συµµετοχής. 
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα 
δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα 
από το Π∆ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των 
όρων της Σύµβασης. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύµβασης το αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων 
αρχίζει να υπολογίζεται µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη 
Σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από 
το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο 
της παρούσας. 
Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το 
σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) 
θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων 
εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο.  ∆ιευκρινίζεται 
ότι µετά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Π∆ 
60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήµων 
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Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά µε την υπογραφείσα 
σύµβαση. 
Εάν µετά την κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού και πριν από την παράδοση των ειδών, 
στα πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα µοντέλα, 
αποδεδειγµένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και 
αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να 
αποδεχθεί, να τα προµηθεύσει αντί των προσφερθέντων, µε την προϋπόθεση ότι δεν 
επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονοµική επιβάρυνση.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 25. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝ∆ΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που 
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. 
 
Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για 
λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που 
ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή 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.∆. 118/2007. 
 
Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται 
εγγράφως, ως εξής: 

(α) 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 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. 
 (β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν 
την συµµετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου στον διαγωνισµό ή τη 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 προµηθευτή στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 
 (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο 
ενδιαφερόµενος προµηθευτής 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. 
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Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον 
αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α 
του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου 
ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής 
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό 
όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή 
του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω 
τριηµέρου προθεσµίας. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 
 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του 
∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογιζόµενης αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 
(5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό 
αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του 
παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να αναπροσαρµόζονται κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005). 
Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση του Φορέα ∆ιεξαγωγής του διαγωνισµού. 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 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή 
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) 
ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 
 
ΑΡΘΡΟ 26. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 
κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του 
Παραρτήµατος Ι της παρούσας. 
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Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της 
κοινοπραξίας. 
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του 
Ν. 4281/2014 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να 
καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην 
περίπτωση παραβίασης των όρων της Σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
(ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος 
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να 
καλύπτει όλη την χρονική διάρκεια της σύµβασης, όπως αυτή ορίζεται, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν προβλεπόµενων παρατάσεων επαυξηµένος κατά ένα 
(1) επιπλέον µήνα.  
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί 
να υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει 
εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του 
στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριµένος 
διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού και γίνεται 
καταλογισµός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονοµικής 
διαφοράς που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη 
λύση. 
 
ΑΡΘΡΟ 27.ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Εάν ο προµηθευτής στον  οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει 
την σύµβαση µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε 
απόφαση  της ∆ιεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση της 
Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού. 

2. Με τη ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή 
αντικατέστησε τα υλικά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που 
του δόθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας. 

3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή 
αντικαταστήθηκε µε ευθύνη του ∆ηµοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του 
παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του έργου µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του πέραν της 
οποίας ουδεµία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή. 

  5.  Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 
σύµβαση, επιβάλλονται  µε απόφαση  της Αναθέτουσας Αρχής  ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
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α)  Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής, ή καλής εκτέλεσης της 
σύµβασης, κατά περίπτωση. 
β)  Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή στον επόµενο προσφέροντα 
που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία 
του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη  και στην περίπτωση 
που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόµενα. 
Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση 
κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  
γ)  Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10%της αξίας του έργου για 
το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το έργο 
µέχρι την µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του 
δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα 
της παρ. 2 του άρθρου 35 της παρούσας. 
δ)  Σε περίπτωση που  η ανάθεση προµήθειας γίνει µε τροποποίηση όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις 
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισµό του 
διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει 
από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 
συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

         
ΑΡΘΡΟ 28.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο 
πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία 
για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / 
δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες 
κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους 
των αρµόδιων Υπουργείων.  
Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
όπως κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
Για την πληρωµή του Αναδόχου εφαρµόζονται και ισχύουν οι προβλεπόµενες 
διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013). 
 
ΑΡΘΡΟ 29. ΣΥΜΒΑΣΗ 
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη η Σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. ∆εν χωρεί 
οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη 
διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 
συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή. 
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 
Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 
Β.   Τα συµβαλλόµενα µέρη 
Γ.   Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα 
∆.   Την τιµή 
Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 
Ζ.   Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
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Η.   Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
Θ.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πληρωµής 
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός 
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο 
και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.  
 
ΑΡΘΡΟ 30. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος 
αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του. Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευτής 
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, 
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της 
Ε.Ε.  

 
ΑΡΘΡΟ 31. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια που 
ορίζει η Σύµβαση. Οι διατάξεις που διέπουν τα περί του χρόνου παράδοσης των 
υλικών περιγράφονται στο Άρθρο 26 του Π∆. 118/2007.  
ΑΡΘΡΟ 32. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον του ζητηθεί, να παρίσταται σε υπηρεσιακές 
συνεδριάσεις που αφορούν στην εν λόγω προµήθεια (τακτικές και έκτακτες), 
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων. 
Ο Προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση 
της ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από 
εργαζόµενους, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας 
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής 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 τη ∆ιακήρυξη 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 Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Προµηθευτή, η Σύµβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Προµηθευτή, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση 
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να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της 
Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον 
Προµηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προµηθευτή, όταν 
αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύµβαση. 
Ο Προµηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης να 
συµµορφώνονται µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν. 3414/05. 

 
ΑΡΘΡΟ 33. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται 
αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας και ελέγχου του 
Προµηθευτή. 
Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από λήψεως του σχετικού 
αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας 
τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ 34. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην 
περίπτωση, στην οποία ο Προµηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα 
αναφέρονται και θα γίνουν αµοιβαία αποδεκτά στη σύµβαση. 
Τα πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών 
∆ηµοσίου (Π.∆. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα 
πρόστιµα είτε σε µορφή παρακράτησης από πληρωµές, είτε µε παρακράτηση από τις 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 
Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
προµηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους 
όρους της ∆ιακήρυξης και της σχετικής σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των 
υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρµόδιας 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προµηθευτή 
έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προµηθευτής 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προµηθευτής σε αποκατάσταση κάθε 
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ζηµίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία 
κήρυξης του προµηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του 
άρθρου 34 του Π∆ 118/07. 

 
ΑΡΘΡΟ 35. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Προµηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 
επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα 
µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην 
Αθήνα. 
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο 
µέρη, να προβλεφθεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα 
δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα 
µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την 
επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην 
παραπάνω παράγραφο. 
 
 Η ∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Π. ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ 

Θεωρήθηκε για την Ακρίβεια 
Η Προϊσταµένη Γραµµατείας 
 
Ηµεροµηνία: 
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

& ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Επισυνάπτονται  
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ΜΕΡΟΣ ∆: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται από το αρµόδιο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 20 και 
21 του Π∆ 118/2007 
 
2. Κριτήριο ανάθεσης του παρόντος διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή. 
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή. Σε περίπτωση ισότιµων 
προσφορών, και εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό η ποσότητα κατανέµεται 
µεταξύ των µειοδοτών που κατέθεσαν ισότιµες προσφορές. Στην περίπτωση που το 
υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµε η ισοδύναµες προσφορές τελικός 
προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης αφού 
κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC004712431 2016-07-05

ΑΔΑ: ΩΠΚ04690ΩΧ-65Θ



 

 

Πρόχειρος Μειοδοτικός Επαναληπτικός Διαγωνισμός Νο  59/2016                                            Σελίδα 31 από 47 

«ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2.1 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  
Αναφερόµενοι στον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε αριθµό……….  για την προµήθεια «………….» ως νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας …….µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήµατα 
της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

• συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ 
του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

• δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 
25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 
31.12.1998, σελ. 2). 

• απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του 
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η 
οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

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

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

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον 

δηλούντα ή την δηλούσα.   

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2.2 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 

1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι:  
Αναφερόµενοι στον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε αριθµό……….  για την προµήθεια «………….» ως νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας …….µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς δηλώνω ότι: 

• ∆εν τελούµε σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 
καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούµε σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

• ∆εν τελούµε σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 κατάσταση, 
δηλ. ότι δεν τελούµε υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούµε υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

• ∆εν τελούµε σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούµε σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.  

• Είµαστε ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις µας, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), 
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι 
είµαστε ενήµεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις µας. 

• Είµαστε εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των 
δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).  

• ∆εν είµαστε ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του 
Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουµε αρνηθεί να παράσχουµε τις πληροφορίες αυτές. 

• ∆εν τελούµε σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 
34 και 39 του Π.∆. 118/07 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 

• ∆εν έχουµε τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 
• Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) . 

• Αναλαµβάνουµε την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου 
απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 

Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
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(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 2.3 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ
(1)

: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:  
Αναφερόµενοι στον Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό µε αριθµό……….  για την προµήθεια «………….» ως νόµιµος εκπρόσωπος της 
εταιρείας …….δηλώνω ότι: 

• Αποδεχόµαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων λάβαµε πλήρη και ανεπιφύλακτη 
γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας ή µέρος της ζητούµενης ποσότητας ή ορισµένα  µόνο από 
τα ζητούµενα είδη 

•  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
• Παραιτούµαστε από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 

αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού. 

• Συµµετέχουµε σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 
• Λάβαµε υπόψη του τις υποχρεώσεις σχετικά µε τις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και των συνθηκών 

εργασίας που ισχύουν στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η σύµβαση 

• Θα είµαστε σε θέση, εφόσον µας ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να παρέχουµε κάθε δικαιολογητικό ή έγγραφο που 
αποδεικνύει τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιλαµβάνονται στις κατατεθείσες Υπεύθυνες ∆ηλώσεις.  

 
Ηµεροµηνία:      ……….20…… 

Ο – Η ∆ηλ. 

 

 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   

 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία 
Τράπεζας:___________________________________________________
___ 
Κατάστηµα:______________________________________________ 
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
 
Προς 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... 
ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 
 
Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης 
εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους 
ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], 
 
και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης 
µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο 
«…………….» και συγκεκριµένα για την προµήθεια……………….. συνολικής αξίας 
………........, σύµφωνα µε την αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 
υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, 
µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ  
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 
Μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιµή Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
 

Τελική 
Τιµή 
µε ΦΠΑ 
 

ΠΑΡ. 
ΤΙΜΩ
Ν 

          
          
          
          
          

 
 
 
 
**Να είναι σε µορφή excel το ηλεκτρονικό αρχείο της προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ. ……. 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – 
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

 
 

ΚΑΙ 
 
 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «………» 
 

Μέσα από την ∆ιαδικασία του Συνοπτικού Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 
 

της (ηµεροµηνία) 
 
 

Αθήνα, (Ηµεροµηνία) 
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Στην Αθήνα σήµερα την .........…………….. του έτους …………., οι πιο κάτω 
συµβαλλόµενοι: 
 
Αφενός 
 
Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» που εδρεύει 
στην Αθήνα, στην Οδό Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 106 76 και εκπροσωπείται νόµιµα για 
την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ……………………….. …………………..………, και το 
οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 
 
και αφετέρου 
 
Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα 
…………………….. *, έχει αριθµό φορολογικού µητρώου ................., υπάγεται στη 
∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο …………………….., …………………….. 
της εταιρείας, σύµφωνα µε το …………………………………… και η οποία στο εξής θα 
αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Προµηθευτής», 
 
Λαµβάνοντας υπόψη : 
 
1) Την υπ. αριθ. ……….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για τον 
προµήθεια ……………….». 
2) Την από …………….. και µε αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του 
αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης 
διακήρυξης. 
3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, 
στον Προµηθευτή 
 
Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην 
οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις 
ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε 
υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό. 
∆ιοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την 
Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προµήθειας 
στον Προµηθευτή σχετικά µε την υλοποίηση της ως άνω προµήθειας. 
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή 
οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων 
των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών. 
Προµήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση. 
Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της 
Σύµβασης. 
Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 
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Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρµόδιο συλλογικό 
όργανο που ορίζεται από το εκάστοτε Νοσοκοµείο, µε βασικές αρµοδιότητες την 
επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης της προµήθειας. 
Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός – Οφθαλµιατρείο Αθηνών – 
Πολυκλινική»    
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που 
αρχίζουν να υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που 
ορίζεται στη Σύµβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού 
διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η προθεσµία λήγει στο τέλος της 
πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος. 
Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα 
Αρχή. 
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα 
µέρη για την εκτέλεση της προµήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή 
συµπληρωθεί. 
Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Προµηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και 
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την 
Προσφορά του Αναδόχου. 
Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση της 
προµήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προµηθευτής αναλαµβάνει, 
έναντι της αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της 
προµήθειας «…..……………………..». Η Προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε 
την προσφορά του Προµηθευτή, σε συνδυασµό µε τους όρους της από 
…………………….. διακήρυξης και την υπ’ αριθµ. .. ................. απόφαση κατακύρωσης 
της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριµένα η προµήθεια  περιλαµβάνει  
 

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΙ∆ΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

        
        
        
        

ΣΥΝΟΛΟ:    
 
 
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Η προµήθεια θα υλοποιηθεί όπως ορίζεται στην τεχνική προσφορά του προµηθευτή 
και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Η ανάλυση και περιγραφή της 
υλοποίησης της προµήθειας έχει ως εξής: 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
 
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας ορίζεται µέχρι ………………... 
Ουδεµία µεταβολή του προγράµµατος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύµβασης δεν προχωρεί σύµφωνα µε 
το πρόγραµµα, η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να δώσει στον Προµηθευτή την εντολή να 
το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρηµένο αυτό πρόγραµµα προς 
έγκριση. 
 
Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός 
χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες 
περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος 
από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού.  
Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί 
το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Παρακολούθηση και Παραλαβή της Προµήθειας 
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής της προµήθειας θα συσταθεί 
από το εκάστοτε Νοσοκοµείο Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) και 
θα οριστεί ο υπεύθυνος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη 
συνολική εποπτεία της πορείας εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων του 
Προµηθευτή. 
 
Η ΕΠΠ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της προµήθειας και είναι αρµόδια για την 
έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδόσεων, µε βάση τη διαδικασία 
παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠ 
µπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη 
των εργασιών κάθε φάσης. 
 
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών 
Ο Προµηθευτής καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης θα συνεργάζεται 
στενά µε την ΕΠΠ και τον υπεύθυνο παρακολούθησης των παραδόσεων και θα 
παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισµού και 
ελέγχου.  
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Εφόσον του ζητηθεί ο προµηθευτής υποχρεούται να οργανώνει µηνιαίες συναντήσεις 
µε τον Υπεύθυνο παρακολούθησης που έχει οριστεί από την αναθέτουσα Αρχή, στις 
οποίες θα καταγράφεται η πορεία εκτέλεσης της Σύµβασης.  
 
Βασική δραστηριότητα της ΕΠΠ και της αναθέτουσας αρχής κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης είναι η παρακολούθηση και ο δειγµατοληπτικός έλεγχος των 
προσφερόµενων υλικών από τον Προµηθευτή, ώστε αυτές να µην αποκλίνουν από τα 
προβλεπόµενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. 
 
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σηµείο της εξέλιξης της προµήθειας, εάν η 
ΕΠΠ και η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώνει µη συµµόρφωση µε τους όρους της 
σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Προµηθευτή, ο 
οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην 
Αναθέτουσα Αρχή, 5 εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών 
ευρηµάτων. Εφόσον διαπιστωθεί µη συµµόρφωση και µετά τις διορθωτικές 
ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της 
Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠ µπορεί να εισηγηθεί την έναρξη των διαδικασιών 
για την κήρυξη του Προµηθευτή ως έκπτωτου. 
 
∆ιαδικασία παραλαβής 
Η ΕΠΠ γνωµοδοτεί για την παραλαβή των επιµέρους τµηµάτων των παραδόσεων 
της προµήθειας.  
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών, καλείται να παραστεί, εφόσον το 
επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  
Ο ποιοτικό έλεγχος µπορεί να γίνει µε έναν η περισσότερους τρόπους µεταξύ των 
οποίων είναι:  

• Μακροσκοπική εξέταση 

• Χηµική ή Μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση) 
• Πρακτική ∆οκιµασία 

Η επιτροπή µπορεί να εφαρµόσει όλες ή όσες από τις παραπάνω µεθόδους κρίνει ότι 
είναι ενδεδειγµένες για το υπό προµήθεια είδος ούτως ώστε να αξιολογηθεί η 
ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα των παραδόσεων.  
 
Όταν η σύµβαση προβλέπει, εκτός από την µακροσκοπική εξέταση και άλλους 
ελέγχους (όπως χηµική εξέταση, µηχανική εξέταση, πρακτική δοκιµασία) 
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο 
µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή 
απόρριψης) µετά τα αποτελέσµατα των ελέγχων τούτων 
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι 
γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν µεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί 
έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την 
επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου µακροσκοπικού ελέγχου και 
δειγµατοληψίας. 
 
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό 
πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύµβασης 
και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί. 
 
Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Προµηθευτή το 
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αργότερο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη της διαδικασίας 
παραλαβής. Εκτιµώντας το εύρος των απαιτούµενων αλλαγών, η ΕΠΠ καθορίζει το 
χρονικό διάστηµα λήψης των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής 
του αιτήµατος παραλαβής. 
 
Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής από την ΕΠΠ του εκάστοτε νοσοκοµείου. Εάν 
παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς η ΕΠΠ να κοινοποιήσει τις 
παρατηρήσεις της στον Προµηθευτή ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα 
υλικά θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά. 
 
Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε φάσης δεν 
επηρεάζει τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησης της προµήθειας και τις χρονικές 
δεσµεύσεις ολοκλήρωσης επόµενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης 
δε δύναται να πραγµατοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι παραλαβές 
προηγούµενων σταδίων. 
 
Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά 
αφενός τις παραδόσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί, το εµπρόθεσµο της παράδοσης 
και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης που θα συναφθεί. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
1.Σε περίπτωση που  η προµήθεια παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που  χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρούσας σύµβασης, επιβάλλεται, 
εκτός των προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιµο που 
υπολογίζεται ως εξής: 
α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το ¼ 
του µέγιστου προβλεπόµενου από το Άρθρο 4 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί 
της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα . 
β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα από ¼ µέχρι το ½ του 
µέγιστου προβλεπόµενου από το Άρθρο 4 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. 
  Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β 
προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της 
συµβατικής αξίας της ποσότητας  που παραδόθηκε εκπρόθεσµα . 
 
2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της 
συµβατικής αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα 
υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών 
που παραδόθηκαν  εµπρόθεσµα το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συνολικής 
συµβατικής αξίας  του έργου. 
 
3.Η είσπραξη του προστίµου γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του προµηθευτή 
ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού µε ισόποση κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό. 
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  Σε περίπτωση ένωσης αναδόχων το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα µέλη 
της ένωσης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προµηθευτή ανέρχεται 
στο ποσό των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), 
πλέον ΦΠΑ ……….% ……………………. ευρώ και …………….. λεπτών 
(………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ και …………. λεπτών 
(……………..,…€). Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης 
θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση 
του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν 
την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες 
αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση της 
προµήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 
Κατά την πληρωµή του Προµηθευτή ισχύουν και εφαρµόζονται όσα ορίζονται στο Ν. 
4152/20113 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013) 
 
Ο Προµηθευτής επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.  
 
Στην αµοιβή του προµηθευτή,  χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόµιµες 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 
 
Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), 
παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την 
συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της Σύµβασης. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή 
τη µε αριθµό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 
ποσού …………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συµφωνούµενης µε την 
παρούσα αµοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι 
……………………………, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της 
∆ιακήρυξης. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί 
µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προµήθειας, ύστερα από την 
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έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και 
σύµφωνα µε οριζόµενα στον Ν. 4281/2014 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε 
την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον 
Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της 
διακήρυξης και σε διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη 
κατάπτωση. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
 
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας, ο Προµηθευτής θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. 
 
2. Ο Προµηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να 
παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και 
έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη 
αποφάσεων. 
 
3. Ο Προµηθευτής  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. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 
αποκατάστασή της. 
 
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιµες µέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
5. Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την 
προµήθεια, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, 
εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, 
διαθέτοντας άτοµα  µε την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης. 
 
6. Ο Προµηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που 
προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε 
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από άτοµα, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν 
οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον 
αυτός προς αποκατάστασή της. 
 
7. Ο Προµηθευτής θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις 
ή παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον 
της Αναθέτουσας Αρχής 

8. Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε 
υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 
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9. Ειδική µνεία γίνεται για συµβάσεις που αφορούν Ιατροτεχνολογικό Εξοπλισµό 

Βιοιτρικής Τεχνολογίας σε ότι αφορά την υποχρέωση παροχής ανταλλακτικών, 
services και λοιπές κατά περίπτωση υποχρεώσεις.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 
Προµηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικές και να µη 
γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του.  
 
Ειδικότερα: 
 
Ο Προµηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 
υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης και 
διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συµφωνούν µε τις 
υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο Προµηθευτής µεταφέρει αυτές τις 
υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους µε οποιονδήποτε τρόπο 
συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας προµήθειας. 
 
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι 
οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Προµηθευτή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια 
εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης, οι οποίες είναι εµπιστευτικές για σκοπούς 
διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες 
και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 
 
Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των 
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους 
που ασχολούνται µε το Έργο, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς 
σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει την 
Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. 
 
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγµένα οφείλεται 
στον Προµηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των 
διατάξεων «περί πνευµατικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωµή και αποζηµίωση 
για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και αποθετικές ζηµίες που θα έχει κατά 
περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύµβασης µε 
υπαιτιότητα του Προµηθευτή, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. 
 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράµµατα, σχέδια, 
προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικό 
έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Προµηθευτή κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν κατά 
κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Προµηθευτής, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση 
της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο 
Προµηθευτής µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά 
δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς 
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την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν 
οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. 
 
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από 
τρίτο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε δικαιώµατα επί του λογισµικού ή του 
εξοπλισµού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτά µε όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες τον Προµηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, 
δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του 
τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Προµηθευτής αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα 
οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, 
συµπεριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 
ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου 
µέσου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας. 
 
Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του σε γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό 
αίτηµα του Προµηθευτή, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, 
τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει / λύσει τη σύµβαση µε τον 
Ανάδοχο µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου της. Στη 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για το µέρος της Σύµβασης που έχει 
εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα 
επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που 
αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς 
παραληφθούν. 
 
Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της 
παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα 
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε 
τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. 
 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη 
γραπτή και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 177 
του Ν. 4281/2014 
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ΑΡΘΡO 13  - ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής. 
Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις 
του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση 
τους όρους της σύµβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην 
Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ. 
 
ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της 
Προµήθειας, γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι 
τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και 
αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 
ΑΡΘΡΟ 15. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Οι σχετικές περί προµηθειών ∆ιατάξεις του Ν. 4281/2014 και Π∆ 118/2007, η από 
…………………….. διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η από …………………….. 
κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας 
σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης 
µεταξύ των συµβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η 
ακόλουθη: 
α) Η παρούσα σύµβαση 
β) Οι διατάξεις περί προµηθειών 
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
δ) Η προσφορά του Αναδόχου 
 
Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο 
ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ’ όψη 
για την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά 
στη παρούσα σύµβαση. 
 
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από 
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται µε την παρούσα ο 
κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 
…………….., 210 …………………..  
 
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται µε 
κάθε πρόσφορο µέσο ήτοι µε ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά 
µέσα.  
 
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε 
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της 
ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών,. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το 
κοινοτικό. 
 
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο 
µέρη, να προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των 
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«ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ΄ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΗΨΕΙΣ ΤΩΝ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» 

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 
προηγούµενη παράγραφο. 
Σε πιστώσει των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση σε τρία πρωτότυπα. ∆ύο 
έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Προµηθευτής  
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για το Νοσοκοµείο                   Για την εταιρεία 
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