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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας
Πελοποννήσου - Ιονίων ΝήσωνΗπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες: ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ.
Ταχ. Δ/νση: Αρ. Βαλαωρίτη 24
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλέφωνο: 26453 60306
Email:kpoliti@ghol.gr

Λευκάδα:30/07/2019
Αριθ. Πρωτ: 7004

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ. 8/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Ημερομηνία: 12/08/2019
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.317,92 € πλέον
ΦΠΑ

CPV:

15811500-1(Είδη Αρτοποιείου)
15500000-3(Γαλακτοκομικά Είδη)
03221200-8(Οπωροκηπευτικά)
27.317,92 € πλέον ΦΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
12 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΟΧΙ
Υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% (άρθρο350
παρ 3 Ν4412/2016ΚΥΑ1191/2017)

(ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
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ΤΡΙΤΩΝ που βαρύνουν τον προμηθευτή).

Χαρτόσημο 3%επί ΑΕΠΠ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ.ΑΕΠΠ
Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%
Χαρτόσημο 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ
ΟΓΑ Χαρτ/μου20%επί Χαρτ.
ΕΑΑΔΗΣΥ
Φόρος Προμηθευτών 4%
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην
αξία τιμολογίου προ ΦΠΑ).
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο (Ο
προσφέρων υποχρεούται με την
προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό
ΦΠΑ επί της % στο οποίο υπάγεται το
είδος).
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών οι δε
συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν
αυτά.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Λευκάδας έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. Του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών»
1.2 Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
1.3 Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών
Μονάδων Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».
1.4 Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και του Ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις»
1.5 Του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.6 Του Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες
διατάξεις».
1.7 Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014 άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών(περί
νομιμοποίησης δαπανών)
1.8 Του Ν 4013/2011(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011)«Περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων»
1.9 Του Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02-03-2011) άρθρο 6 σε συνδιασμό με τα άρθρα 15
&16«Διορθωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις»
1.10Του Ν 3861/2010(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010)«Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
1.11Το Ν.4403/2016(ΦΕΚ125/Α/2016) άρθρο 57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016
καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/2014(Α’160),πλήν των διατάξεων
των άρθρων 134 έως 138-139,157 και της παρ.5 του άρθρου 201 οι οποίες

2

ΑΔΑ: ΨΣ8Ν4690ΒΧ-545

19PROC005369336 2019-07-30

διατηρούνται σε ισχύ»
1.12ΤουΝ.4250/2014(ΦΕΚ74/26-03-2014)«Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις,
συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές διατάξεις».
1.13 Του Ν 4146/2013(ΦΕΚ Α΄90/18-04-2013)«Διαμόρφωση
1.14 Το Π.Δ. 80/2016(ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016)«Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους
διατάκτες»
1.15 Την υπ’ αριθμ. 158/2016(ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί έγκρισης Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης.
1.16Την κατευθυντήρια οδηγία 15 (απόφαση 161/2016) με θέμα Οδηγίες
συμπλήρωσης για το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ.4 του Ν. 4412/2016(Α147).
1.17 To αρθρ.107 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α 171/13-11-2017) περί τροποποιήσεων του
4412/2016 (Α' 147).
1.18 Το Ν.4472/2017(ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017) ΜΕΡΟΣ Γ «Ίδρυση Κεντρικής Αρχής
Προμηθειών Υγείας».
1.19 Το Ν.4542/2018(ΦΕΚ 95/Α/01.06.2018) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την ΕΚΑΠΥ» περί
εγκρίσεως σκοπιμότητας.
1.20 Το Ν.4605/2019(ΦΕΚ Α52/01-04-2019) περί τροποποιήσεων του 4412/2016.
1.21 Το Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό(Διακήρυξη 5/2019) με συστημικό αριθμό 73450
Τις αποφάσεις:
2.1Τον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2019.
2.2 Την αριθμ. πρωτ 738/2019 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για
ορισμό επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια Τροφίμων».
2.3 Την αριθμ.πρωτ 358/05-04-2019 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης του
Νοσοκομείου(Αρ. Δέσμευσης 172)
2.4 Την αριθ.13ηΈκτακτη/15-07-2019 συνεδρίαση θέμα 3οαπόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για τη διενέργεια Συνοπτικού
Διαγωνισμού.
2.5 Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΑΞΙΑΣ: 27.317,92 € πλέον ΦΠΑ όπως αναλυτικά αναφέρεται στα
συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
1. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (10)
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ,στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς
και στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας.
2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ :30-07-2019
ΗΜΕΡΑ:ΤΡΙΤΗ
ΕΩΣ: 09-08-2019
ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 2:30 μ.μ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

12-08-2019
HMEΡΑ:ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη
συνέχεια της παρούσας.
4.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και είναι τα :
ΜΕΡΟΣ Α’ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΜΕΡΟΣ Β’ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕΡΟΣ Γ’ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» CPV:
15811500-1(Είδη Αρτοποιείου)
15500000-3(Γαλακτοκομικά Είδη)
03221200-8(Οπωροκηπευτικά) ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.317,92 € πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην
Τεχνική

Περιγραφή

της

διακήρυξης

(ΜΕΡΟΣ

Β

«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα, τα οποία
κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV):
1) ΤΜΗΜΑ 1’ : «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 7.410,00 € πλέον ΦΠΑ
13% & 24%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 8.410,15€ (συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%),
με CPV: 15811500-1.
2) ΤΜΗΜΑ 2΄ : «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ», εκτιμώμενης αξίας 8.659,80 € πλέον ΦΠΑ
13%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 9.785,57 € (συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV:
15500000-3.
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3) ΤΜΗΜΑ 3΄ : «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 11.248,12 € πλέον ΦΠΑ
13%, ήτοι συνολικής εκτιμώμενης αξίας: 12.710,38 € (συμπ. ΦΠΑ 13%), με CPV:
03221200-8.
 Κριτήριο Αξιολόγησης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής.
Συγκεκριμένα :
α) με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων-Τμήμα Εμπορίου Μέση Λιανική Τιμή
πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε
χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους για τα οπωροκηπευτικά. Το ποσοστό έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) θα είναι το ίδιο για όλα τα είδη της κάθε ομάδας-υποομάδας
όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω.


ΤΜΗΜΑ 3΄ : «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ»

β) Με τιμές μονάδος (συμπλήρωση τιμολογίου) για τα υπόλοιπα είδη.
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή προμηθευτές) που
θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της παρούσας και με
την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές
προδιαγραφές της προμήθειας.
ΤΜΗΜΑΤΑ :


ΤΜΗΜΑ 1’ : «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ»



ΤΜΗΜΑ 2΄: «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ»

 Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την προμήθεια ορίζονται στο
Μέρος Β «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 2 : ΟΡΙΣΜΟΙ

 Αναθέτουσα Αρχή
Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, που εδρεύει στην οδό Φιλοσόφων
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.
 Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας:
Η κ. Πολίτη Αικατερίνη παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο
επικοινωνίας 2645360287 & Fax: 2645360309, όλες τις εργάσιμες ημέρες 11:00-13:00).
 Διακήρυξη
Η παρούσα Διακήρυξη αποτελείται από το Μέρος Α: «ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ», το
Μέρος Β: «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και το ΜΕΡΟΣ Γ:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» στα οποία παρατίθενται τα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
 Προμήθεια
Όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσας.
 Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού
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Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο
της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου), το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό
αυτό και το οποίο λειτουργεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί
λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
 Προσφέρων
Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό
και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή
(Νοσοκομείο).
 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.
 Προμηθευτής
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 (Νοσοκομείου) με την οποία κατακυρώνεται η
προμήθεια στον Προμηθευτή.
 Σύμβαση
Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και του
προμηθευτή, 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
Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση της προκηρυσσόμενης προμήθειας.
 Συμβατικό Τίμημα
Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
 Επιτροπή Παραλαβής Έργου
Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
(Νοσοκομείο) και θα έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση εκτέλεσης της προμήθειας της
σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

(στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» CPV:
15811500-1(Είδη Αρτοποιείου)
15500000-3(Γαλακτοκομικά Είδη)
03221200-8(Οπωροκηπευτικά)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.317,92 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

6

ΑΔΑ: ΨΣ8Ν4690ΒΧ-545

19PROC005369336 2019-07-30

 Το αντικείμενο του έργου και υποχρεώσεις του προμηθευτή περιγράφονται στο Μέρος Β
«ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ » της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου και βαρύνουν
τον ΚΑΕ 1511 αν του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 27.317,92€ πλέον ΦΠΑ για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ».
ΑΡΘΡΟ 5 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι:
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Διεύθυνση Αναθέτουσας:
Φιλοσόφων Τ.Κ 31100 Λευκάδα
Τηλέφωνο : 26453 60287
Φαξ : 2645360309
Email:kpoliti@ghol.gr
Πληροφορίες : ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ.
A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΡΘΡΟ 6 : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης
της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του.
ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τα άρθρα 127, 174, 175 του Ν.4412/08-08-2016.
ΑΡΘΡΟ 8 : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και
στην Ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας από τις 30-07-2019.
ΑΡΘΡΟ 9 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
H Διακήρυξη του διαγωνισμού θα βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική Ιστοσελίδα
του Νοσοκομείου: www.lefkadahospital.gr από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να
εκτυπώσουν όλο το κείμενο.
Οι αναθέτουσες αρχές παρατείνουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις αναθέτουσες αρχές να
παρατείνουν τις προθεσμίες.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 09-08-2019 και ώρα 2:30
στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής,
 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
ΑΡΘΡΟ 11 : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου
Λευκάδας επί της οδού Φιλοσόφων, Τ. Κ 31100 στις 12-08-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ.
A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 12 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του
υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών
διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στην συνέχεια της παρούσας.
 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για
την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί
σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για
την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί
ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
 Η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005,
ελέγχει, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 4 του ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του
Ν.3414/2005.
 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, κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 13 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους
στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 93 του Ν.4412/8-8-2016 και ειδικότερα:

8

ΑΔΑ: ΨΣ8Ν4690ΒΧ-545

19PROC005369336 2019-07-30

α.α
1
2

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων.
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και με τις αριθμ. 158/2016 (ΦΕΚ
3698/Β'/16-11 -2016) και 161/2016 (κατευθυντήρια οδηγία 15) αποφάσεις της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ).
Ασφαλιστική ,φορολογική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου.

 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
 Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα
απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες
υποψηφίων.
ΑΡΘΡΟ 14 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ
ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρο 103 του
Ν.4412/8-8-2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ.12 του Ν.4605/2019) από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου.
 Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος, παραδίδεται εμπρόθεσμα στην αρμόδια
επιτροπή η οποία προβαίνει στην αποσφράγισή του την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών
που κατατέθηκαν.
 Ο προαναφερόμενος σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στο Γραφείο Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου), κατά
την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα
αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της προθεσμίας των
δέκα (10) ημερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με
οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Στον προαναφερόμενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό.
• Το αντικείμενο του διαγωνισμού
• Η ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου
• Τα στοιχεία του αποστολέα
 Η Υπηρεσία Διενέργειας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην
άφιξη του φακέλου, από οποιαδήποτε αιτία που αποστέλλεται με τον ως άνω τρόπο. Ο
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φάκελος που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία, είτε δεν έφθασε
έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφεται στον Προσφέροντα χωρίς να έχει
αποσφραγισθεί.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1. Όπως στα άρθρα 73, 74 του Ν. 4412/2016 αναλυτικά αναφέρονται.
2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού
συμβιβασμού.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.




Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των
παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην
οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος,
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές
εισφορές για τον απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με
το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει,
ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων
ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Επί ημεδαπών
ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται,
όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και
7β.12 του Κ.Ν. 2190/20, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της
ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
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7. Οι συνεταιρισμοί, βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Σε
περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Προμηθευτή ορισμένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου Προμηθευτή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με
Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου
προμηθευτή στην οποία θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη
κατάσταση. Εφόσον ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, αποτελεί
ένωση /κοινοπραξία υποψηφίων προμηθευτών που υπέβαλλαν κοινή προσφορά,
προσκομίζονται τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 έως 7, και η
υπεύθυνη δήλωση του πίνακα περιγραφής δικαιολογητικών του άρθρου 13 της παρούσας,
για κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι :
- Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
- Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 15: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
 Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη
βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το
νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση,
βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους
καταγωγής ή προέλευσης.
 Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση
μέρους των υπό προμήθεια ειδών να αυξομειώσει τις ζητούμενες ποσότητες
κατά ποσοστό 30% σε περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή 50% στην
περίπτωση μικρότερης ποσότητας ή να αναστείλει την προμήθεια όταν τα είδη
χορηγηθούν από κρατική υπηρεσία η συναφθούν συμβάσεις από αυτή.
A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 16 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ μέσα στο ορισμένο χρονικό διάστημα από ΤΡΙΤΗ 30-07-2019 μέχρι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-08-2019 και ώρα 2:30μ.μ.
β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν
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παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέσα στο ορισμένο χρονικό διάστημα από ΤΡΙΤΗ
30-07-2019 μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-08-2019 και ώρα 2:30μ.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».
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 Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να
έχουν αποσφραγισθεί.
ΑΡΘΡΟ 17 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακές ημέρες(άρθρο 97,παρ.4,Ν.4412/2016), 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
97,παρ.4,Ν.4412/2016), 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 προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της
προσφοράς εφόσον η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση αιτιολογημένα ότι η
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον , δεσμεύει όμως το
διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
 Οι Υποψήφιοι προμηθευτές 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 18 : 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 19 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 92 του Ν.4412/8-8-2016,στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε
σφραγισμένο φάκελο σε δύο 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 προμηθευτή και να φέρει συνεχή
αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτότυπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της
προσφοράς.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής(ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)
γ) ο αριθμός της Διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής)
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
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ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ

Ο Ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους
ακόλουθους τρεις ανεξάρτητους (ξεχωριστούς) και σφραγισμένους
φακέλους :
1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή
απόρριψης, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της
παρούσης και όπως στο άρθρο 93 του Ν 4412/8-8-2016 ορίζονται.
2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιλαμβάνει περιγραφή των ζητούμενων ειδών τα
οποία περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας με τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, και
κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό που θα τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια και θα
συμβάλλουν στη σωστή αξιολόγηση των προσφορών (άρθρο 94 του Ν. 4412/8-8-2016).
Επίσης θα πρέπει να εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο επί ποινή αποκλεισμού τα
οριζόμενα σύμφωνα με το άρθρο 94 παράγραφος 4 του Ν.4412/8-8-2016.
3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1.Ο φάκελος « Οικονομική Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει τιμές σε ευρώ των
προσφερομένων ειδών , ανά μονάδα μέτρησης, όπως αναλυτικά φαίνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του ΜΕΡΟΥΣ Β της παρούσας και σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν
4412/8-8-2016. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη (όπου υπάρχουν), θα είναι κατώτερες
ή ίσες του παρατηρητηρίου τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών
(www.epromy.gr) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Τιμές ανώτερες του
Παρατηρητηρίου Τιμών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. θα πρέπει να αναφέρεται με
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το
Π.Τ.
ΑΡΘΡΟ 21 : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
1. Οι τιμές των προσφερομένων ειδών θα εκφράζονται σε Ευρώ, ανά μονάδα μέτρησης.
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. Ο
ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ
αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία.
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. Είδος το οποίο αξιολογήθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση και δεν αναφέρεται στην
Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική
αξία.
5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα
αναφέρονται στην οικονομική προσφορά 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 το αιτούμενο έργο , η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται 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 νέα οικονομική προσφορά .
9. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται
λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό
θα ζητείται από τον υποψήφιο προμηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της
Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007.
Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως
ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
10. Η τιμή προσφοράς, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των
προσφορών.
11. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη
απορρίπτονται.
ΑΡΘΡΟ 22 : ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 έως 100, και 102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά
παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι
όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
β) 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 συμπλήρωση της, σύμφωνα με το
άρθρο 102.
γ) 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,
σύμφωνα με το άρθρο 102.
δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, αν τέτοια δεν επιτρέπεται ή, αν επιτρέπεται,
δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης.
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες
προσφορές εκτός αν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισμός
αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) Προσφορά υπό αίρεση.
ζ) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου, μελέτης ή παροχής τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 95 και στην περίπτωση του πέμπτου εδαφίου της
υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 95.
η) Στις διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών,
προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα
έγγραφα της σύμβασης ή, εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται η κατάθεση
δειγμάτων, η μη προσήκουσα κατάθεση τους.
ΑΡΘΡΟ 23 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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 Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το
πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.
 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι
προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται
από τη διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.
1.ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από
το άρθρο 98 του Ν.4412/2016 διαδικασία.
 Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή πρόσκληση.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.
 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή, μετά την έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του
διαγωνισμού για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
 Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν
γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους
προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων
προσφορών, την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα
της ημερομηνίας διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή
τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
 Η Αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών
προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια
συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής (Άρθρο 117 παρ. 4) οπότε και συντάσσεται ένα
ενιαίο πρακτικό με το οποίο ανακηρύσσονται οι προσωρινοί ανάδοχοι.

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Ν.4412/2016 άρθρο 117
παρ.3).

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός
Προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών φορέων (ν.4412/2016
Άρθρο 90) Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης (Ν.4412/2016 άρθρο 117
παρ.3). Το εν λόγω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση του νοσοκομείου η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν4412/2016.
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 5 του
άρθρου 106.
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 Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών δέκα (10) σύμφωνα με
τον άρθρο 103 παρ. 1 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43
παρ.12 του Ν4605/2019 από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης. Ο φάκελος υποβάλλεται επίσης σύμφωνα με τη
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης.
 Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, προβαίνει στην αποσφράγιση
του φακέλου των δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την
προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, μονογράφονται δε από την Επιτροπή όλα τα
στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.
 Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
 Η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών και των
εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
 Η Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται
σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφασή
της για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
 Όταν ο προμηθευτής, ο οποίος προσφέρει την χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της
παρούσης διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση
γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από
τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 επόμενα. Στις
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγηση του, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
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β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με
τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από
σχετική πρόσκληση.
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης.
5. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου
106.
ΑΡΘΡΟ 25 : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της
σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου
οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) 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 ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας
ή προστασίας του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να
αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με
τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων
προσφορών.
5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την
επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των
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όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία
αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 26 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα
από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η
σχετική Σύμβαση.
Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για το Νοσοκομείο.
 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
προμηθευτής 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.
 Η Σύμβαση που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για
την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη
Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι
(20) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης όπου ζητείται. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή
του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ'
της παραγράφου του άρθρου 106.
 Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του προμηθευτή, 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
προμηθευτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον προμηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 27 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 174 και 175 του Ν.4412/8-8-2016
ΑΡΘΡΟ 28: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
 Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο
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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.
 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.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα
Διαγωνισμό.
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης,
να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, η οποία συνεπάγεται
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του
κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 29 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ
του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Με τη ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση
και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν πραγματοποίησε την εργασία
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.
3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η εργασία δεν πραγματοποιήθηκε με
ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή
σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση
της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
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 της προμήθειας 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) 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
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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.
δ) Σε περίπτωση ανώτερης βίας, η απόδειξη της βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο ο
οποίος αν δεν κάνει γνωστά έγγραφα στο Νοσοκομείο (τηλεγράφημα κ. λ. π.) τα
περιστατικά που αποδεικνύουν την ανώτερη βία μέσα σε μία (1) ώρα από τότε που
συνέβησαν αυτά, τα οποία ακολούθησε αδυναμία του για ολική ή μερική εκτέλεση της
φύλαξης που ανέλαβε, δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί την ανώτερη βία και τα
νόμιμα δικαιώματα του, που προκύπτουν από αυτή.
Ανώτερη βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση εργασίας του
προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο.
ε) Ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα του άρθρου 203 του Ν.4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 30: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60)
ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής
της εργασίας (δεδουλευμένης). Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία
ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ
166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003 ) « Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές »,ορίζει.
ΑΡΘΡΟ 31: ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, κατά
τη διάρκεια του έτους.
Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 32: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Ο προμηθευτής εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο θα εκτελεσθεί
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 33: ΣΥΜΒΑΣΗ
 Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς
του προμηθευτή σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4412/2016.
 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. Την περιγραφή του έργου που θα εκτελεσθεί.
Δ. Την τιμή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και παραλαβής του έργου
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών

20

ΑΔΑ: ΨΣ8Ν4690ΒΧ-545

19PROC005369336 2019-07-30

Ι. Τον τόπο και χρόνο πληρωμής
ΙΑ. Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται
αναπροσαρμογής
 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.
Για τη σύμβαση που θα υπογραφεί θα υπάρχει δικαίωμα μονομερούς δίμηνης
παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας ή παράτασης ίσης με την ισχύ της σύμβασης, με
απόφαση αιτιολογημένη του Δ.Σ. , με τη σύμφωνη γνώμη του συμβασιούχου και με τους
ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. Για κάθε μήνα παράτασης της σύμβασης η
δαπάνη θα είναι αντίστοιχη , κατά μηνιαία αναλογία με την δαπάνη η οποία αναφέρεται
στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 34: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή
τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής. 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.
ΑΡΘΡΟ 35 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
 Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 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 σύμβασης.
 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 απορρέουσων από τη σύμβαση
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 σύμβασης.
 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 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
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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 και η
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύμβαση. +
ΑΡΘΡΟ 36 :ΤΡΟΠΟΠΟΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 37 : 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 Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά
εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του αναδόχου.
 Ο ανάδοχος, 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 προμηθευτή, διαφορετικά με
την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 38 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 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 στη Λευκάδα.
 Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη,
να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε
διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους
συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811500-1

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

2020

ΨΩΜΙ 1kg

ΚΙΛΑ

3650

1,50 €

13%

5.475,00 €

2

4079

ΨΩΜΙ ΣΙΚΑΛΕΩΣ

ΚΙΛΑ

250

1,50 €

13%

375,00 €

3

ΤΡ0001

ΤΕΜΑΧΙΑ

4000

0,30 €

13%

1.200,00 €

4

2096

ΛΑΓΑΝΑ

ΚΙΛΑ

10

2,50 €

13%

25,00 €

5

2128

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

3

8,50 €

24%

25,50 €

6

4617

ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ

ΚΙΛΑ

6

6,50 €

24%

39,00 €

7

8073

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

ΚΙΛΑ

3

6,50 €

24%

19,50 €

8

8075

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

ΚΙΛΑ

20

8,50 €

24%

170,00 €

9

ΤΡ0017

ΤΕΜΑΧΙΑ

3

27,00 €

24%

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΑΡΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ):

81,00 €
7.410,00 €

ΦΠΑ 13%:

919,75 €

ΦΠΑ 24%:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24%):

80,40 €
8.410,15 €

2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ CPV: 15500000-3

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

1

2001

2

2003

3

2025

4

2030

5

ΤΡ0008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.5%
ΛΙΠΑΡΑ 1 lit
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ
2%200gr
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
ΕΝΤΑΜ ΦΕΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΛΙΤΡΑ

2500

1,31 €

13%

3.275,00 €

ΤΕΜΑΧΙΑ

1350

0,58 €

13%

783,00 €

ΚΙΛΑ

35

7,28 €

13%

254,80 €

ΚΙΛΑ

550

6,86 €

13%

3.773,00 €

ΚΙΛΑ

100

5,74 €

13%

574,00 €

23

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ):

8.659,80 €

ΦΠΑ 13%:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%):

1.125,77 €
9.785,57 €
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9. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

2008

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΑ

40

1,00 €

13%

40,00 €

2

2009

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

2600

0,92 €

13%

2.392,00 €

3

2011

ΝΤΟΜΑΤΑ (Α΄ΔΙΑΛΟΓΗΣ)

ΚΙΛΑ

870

1,82 €

13%

1.583,40 €

4

2012

ΛΑΧΑΝΟ ΜΑΠΑ

ΚΙΛΑ

400

0,72 €

13%

288,00 €

5

2013

ΜΑΡΟΥΛΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

130

0,59 €

13%

76,70 €

6

2014

ΧΟΡΤΑ

ΚΙΛΑ

100

1,75 €

13%

175,00 €

7

2015

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

ΚΙΛΑ

1400

1,30 €

13%

1.820,00 €

8

2016

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΚΙΛΑ

391

0,99 €

13%

387,09 €

9

2017

ΣΚΟΡΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

60

0,41 €

13%

24,60 €

10

2018

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

500

0,88 €

13%

440,00 €

11

2021

ΜΑЇΝΤΑΝΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

110

0,39 €

13%

42,90 €

12

2049

ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΑ

6

1,78 €

13%

10,68 €

13

2051

ΠΡΑΣΣΑ

ΚΙΛΑ

80

2,38 €

13%

190,40 €

14

2065

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΣΑΛΑΤΑΣ.

ΚΙΛΑ

30

2,06 €

13%

61,80 €

15

2069

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΚΙΛΑ

130

1,93 €

13%

250,90 €

16

2097

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΚΙΛΑ

40

0,64 €

13%

25,60 €

17

2098

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

335

2,23 €

13%

747,05 €

18

2109

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜ.

ΚΙΛΑ

50

2,80 €

13%

140,00 €

19

2110

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΚΙΛΑ

50

2,86 €

13%

143,00 €

20

2115

ΡΟΔΑΚΙΝΑ(ενδεικτική τιμή
προηγούμενης σύμβασης)

ΚΙΛΑ

460

2,40 €

13%

1.104,00 €

21

2122

ΑΝΙΘΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

0,49 €

13%

9,80 €

22

2141

ΑΓΓΟΥΡΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1200

0,59 €

13%

708,00 €

23

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΑ

80

0,93 €

13%

74,40 €

24

ΒΕΡΥΚΟΚΑ(ενδεικτική τιμή
προηγούμενης σύμβασης)

ΚΙΛΑ

200

1,90 €

13%

380,00 €

25

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΚΙΛΑ

80

1,66 €

13%

132,80 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ):

11.248,12 €

ΦΠΑ 13%:
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%):

1.462,26 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1.ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811500-1
1.Τα ανωτέρω είδη να είναι παρασκευασμένα από αλεύρι σίτου (όπως ορίζει ο
Κ.Τ.Αρθρο 104) τύπου 70% (για αρτίδια σε σχήμα που ορίζεται από τη Διαχείριση
Τροφίμων, στρογγυλό ή σε σχήμα σάντουιτς), με δυνατότητα να γίνει παραγγελία και
για άρτο (φρατζόλα) ολικής άλεσης (κατά περίπτωση). Ο προσφερόμενος άρτος θα
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πρέπει να πληρεί τις διατάξεις του Κ.Τ. Άρθρο 111.Ο άρτος και τα αρτίδια θα
παρασκευάζονται και θα παραδίδονται αυθημερόν, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα,
πλην ελάχιστων εορτών-αργιών και μόνο με συναίνεση της διευθύνσεως του
Νοσοκομείου.Τα είδη θα προσκομίζονται το πρωί 7-8 πμ, στο χώρο του Μαγειρείων ή
οπουδήποτε αλλού ορίσει η Διαχείριση τροφίμων και θα παραλαμβάνονται από την
εκάστοτε οριζόμενη τριμελή επιτροπή
2.Άρτος λευκός. Οι άρτοι να παρασκευάζονται από αλεύρι Α΄ ποιότητας τύπου Μ
χωριάτικο, σε τεµάχια του µισού ή του ενός κιλού, να είναι καλά ψηµένος, η διόγκωσή
του να είναι κανονική και οµοιογενής, να είναι εύγευστος και απαλλαγµένος από κάθε
δυσάρεστη µυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες µετά τον εκκλιβανισµό του µε
δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως προς το βάρος του. Να
είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα της διάθεσης. Να είναι
καλά ζυµωµένο και ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη υγρασία του.Το νερό
που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση λυκίσκου. Η
έψηση µε επαφή των τεµαχίων επιτρέπεται σε βαθµό 15%. Το ψήσιµο θα πρέπει να
είναι οµοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα (φλόγωµα) θα πρέπει να είναι
οµοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το µαγειρικό αλάτι να µην ξεπερνά το 1,5% και
να πληροί τις προϋποθέσεις του µαγειρικού άλατος. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει
την θερµοκρασία περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις. Η µεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε
κατάλληλα κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των
τροφίµων. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την
απόκρυψη της τυχόν ελαττωµατικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώµατος των
αλεύρων. Η µεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόµενα από τον
Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυµαίνονται τακτικά.
Το ψωµί θα πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ.
3. Άρτος σίκαλης. Φρέσκο, αρίστης ποιότητος, σε κατάλληλη συσκευασία από
ισόποση ανάµειξη αλεύρων σίκαλης και σιταριού. Οι άρτοι να παρασκευάζονται από
αλεύρια Α΄ ποιότητας σε τεµάχια του µισού ή του ενός κιλού, να είναι καλά ψηµένος,
η διόγκωσή του να είναι κανονική και οµοιογενής, να είναι εύγευστος και
απαλλαγµένος από κάθε δυσάρεστη µυρωδιά. Θα παραδίδεται τρεις ώρες µετά τον
εκκλιβανισµό του µε δικαιολογηµένη µόνο τη νόµιµη αγορανοµική αυξοµείωση ως
προς το βάρος του. Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες, που να έχουν ψηθεί την ίδια µέρα
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της διάθεσης. Να είναι καλά ζυµωµένο και ψηµένο και να έχει την κανονική και νόµιµη
υγρασία του.Το νερό που θα χρησιµοποιείται θα είναι πόσιµο. Απαγορεύεται η
χρησιµοποίηση λυκίσκου. Η έψηση µε επαφή των τεµαχίων επιτρέπεται σε βαθµό
15%.Το ψήσιµο θα πρέπει να είναι οµοιογενές και να ξεχωρίζει κόρα και ψίχα. Η κόρα
(φλόγωµα) θα πρέπει να είναι οµοιογενής καθ΄ όλη την επιφάνεια. Το µαγειρικό αλάτι
να µην ξεπερνά το 1,5% και να πληροί τις προϋποθέσεις του µαγειρικού άλατος και να
µην περιέχει ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ουσία. Ο άρτος θα πρέπει να αποκτήσει την
θερµοκρασία περιβάλλοντος και να µεταφέρεται όπως προβλέπουν οι σχετικές
διατάξεις. Η µεταφορά του άρτου θα γίνεται σε χάρτινες συσκευασίες, µέσα σε
κατάλληλα κάνιστρα ή σε καλάθια τα οποία θα τηρούν τους κανόνες υγιεινής των
τροφίµων. Απαγορεύεται η χρήση οιασδήποτε ουσίας για την βελτίωση ή την
απόκρυψη της τυχόν ελαττωµατικότητας των φυσικών ιδιοτήτων ή του χρώµατος των
αλεύρων. Η µεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται µε τα προβλεπόµενα από τον
Νόµο αυτοκίνητα, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυµαίνονται τακτικά.
Το ψωµί θα πρέπει µα πληροί τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί
καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και
της ΕΕ
4. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 67/30-5-2002 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, ως μικρού
δυναμικού επιχειρήσεις αρτοποιίας χαρακτηρίζονται εκείνες που επεξεργάζονται
λιγότερα από 1000 κιλά αλεύρι ημερησίως.

2.ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ CPV: 15500000-3
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΑΛΑ) Γάλα φρέσκο αγελαδινό1 λίτρο
1. Η παραγωγή και εμπορία παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος θα πρέπει να γίνεται σε
εναρμόνιση με τους ισχύοντες υγειονομικού κανόνες όπως αυτοί αναφέρονται στο Π.Δ.
56/1995, Π.Δ. 252/2002 και Π.Δ.119/1997 της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας, καθώς
επίσης και τα άρθρα 79 και 80 του Κ.Τ.Π. όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις αποφάσεις
Α.Χ.Σ.1050/1996 Φ.Ε.Κ.263/Β/7.4.97, Α.Χ.Σ. 187/1998 Φ.Ε.Κ. 765/Β/24.7.98 και την
Οδηγία
2000/13/Ε.Κ. περί επισήμανσης τροφίμων.
2. Το χορηγούμενο παστεριωμένο αγελαδινό γάλα θα πρέπει να έχει περιεκτικότητα σε
λίπος 3,5 %, 1,5 % και να είναι συσκευασμένο σε TetraPack συσκευασία ή πλαστική
φιάλη PET σε χωρητικότητες όπως ζητούνται ανωτέρω. Πρέπει να πληρεί τα
μικροβιολογικά σταθερότυπα που ορίζονται στις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις .Πρέπει
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να πληρεί επίσης τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσον αφορά στην υποχρεωτική
επισήμανση στην συσκευασία του (Ονομασία πώλησης, Επωνυμία και έδρα παραγωγού,
Ημερομηνία

παστερίωσης,

ελάχιστης

διατηρησιμότητας,

Αριθμός

παρτίδας,

Σήμα

καταλληλότητας, κ.τ.λ.). Πρέπει να πληρεί επίσης τις προδιαγραφές όσον αφορά στις
συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς (Υγιεινές συνθήκες μεταφοράς, χειρισμού κ.τ.λ.).
3. Το παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία 71,7 oC για
15 sec ή σε διαδικασία παστερίωσης, που χρησιμοποιεί ενδεδειγμένους συνδυασμούς
χρόνου – θερμοκρασίας ,για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος και να παρουσιάζει
αρνητική αντίδραση στην δοκιμή της φωσφατάσης.
4. Αμέσως μετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία
που δεν υπερβαίνει τους 6oC στην οποία θερμοκρασία συντηρείται, η δε διάρκεια
συντήρησης του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις πέντε (5) ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης.
5. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλους τους κανόνες
της υγιεινής και να είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε να εξασφαλίζουν την αποτελεσματική
προστασία των προϊόντων.
6. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες (γεύση, οσμή, χρώμα) να είναι χαρακτηριστικοί του
είδους
7. Το παστεριωμένο γάλα πρέπει να παραλαμβάνεται με ημερομηνία της ημέρας που έγινε
σε αυτό η παστερίωση ή την επομένη.
8. Η συσκευασία του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος πρέπει να πληρεί όλους τους
όρους υγιεινής. Δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν
δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει την σύσταση του
γάλακτος ή να ασκήσει επιβλαβή επίδραση στις οργανοληπτικές του ιδιότητες.
9. Η μεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα
ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι
θερμοκρασίες μεταφοράς των ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης πριν τη
διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο για έλεγχο,
όποτε ζητηθούν.
10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), μεταφοράς (θερμοκρασία μεταφοράς,
χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα
πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους
απαιτούμενους όρους των οδηγών ορθής υγιεινής σύμφωνα με τις αρχές ασφάλειας και
υγιεινής των τροφίμων.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΓΙΑΟΥΡΤΙ) Γιαούρτι αγελάδος με 2% λιπαρά 200γρμ
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1. Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι παρασκευασμένα από παστεριωμένο γάλα
αγελάδος και θα πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπει ο Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών και τις ισχύουσες Υγειονομικές και Κοινοτικές διατάξεις και τις απαραίτητες
προδιαγραφές περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων (Π.Δ. 49/1989).
2. Το γιαούρτι θα πρέπει να περιέχει λίπος και στερεό υπόλλειμα άνευ λίπους (ΣΥΑΛ) σε
ποσοστό ανώτερο κατά 10 % τουλάχιστον από το όριο που καθορίζεται στο άρθρο 80
Παρ. 3 του Κ.Τ.Π., των αντιστοίχων ειδών γάλακτος από τα οποία παρασκευάζεται.
3. Θα χορηγείται γιαούρτι αγελάδος περιεκτικότητας σε λίπος 2%.
4. Θα πρέπει επίσης να πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο
82 Παρ. 6 του Κ.Τ.Π. περί συνεκτικότητας ,οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, απουσία
ιζήματος, συντηρητικών ουσιών, ζάχαρης, χρωστικών, κ.τ.λ.
5. Το καθαρό βάρος κάθε συσκευασίας θα πρέπει να είναι 200 γρ.
6.

Τα

είδη

θα

παραλαμβάνονται

το

πρώτο

τέταρτο

του

δηλωμένου

χρόνου

διατηρησιμότητας τους (π.χ. σε προϊόν με ημερομηνία ανάλωσης 1 μήνα θα
παραλαμβάνεται την πρώτη εβδομάδα από την ημερομηνία παραγωγής του).
7. Οι συσκευασίες επίσης θα πρέπει να είναι από εγκεκριμένη πλαστική ύλη, ώστε να
διασφαλίζεται το αμετάβλητο της σύστασης, της επιγραφής και της γνησιότητας του
προϊόντος. Επί της συσκευασίας θα αναγράφεται η επί τις εκατό σύσταση σε λίπος και
ΣΥΑΛ, η ημερομηνία λήξης, η παρτίδα, καθώς και η επωνυμία της εταιρείας με ανεξίτηλη
γραφή.
8. Να παραδίδονται μέσα σε χαρτοκιβώτια, ανάμεσα στα οποία να υπάρχουν διαχωριστικά
κατάλληλου τύπου.
9. Η μεταφορά των ειδών να γίνεται σε καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα
ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι
θερμοκρασίες μεταφοράς των ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης πριν τη
διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο για έλεγχο,
όποτε ζητηθούν.
10. Οι συνθήκες συσκευασίας (πρώτη & δεύτερη), μεταφοράς (θερμοκρασία μεταφοράς,
χρήση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, έλεγχος υγιεινής κ.λ.π.) και παράδοσης, θα
πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τους
απαιτούμενους όρους των οδηγών ορθής υγιεινής σύμφωνα με τις αρχές ασφάλειας και
υγιεινής των τροφίμων.
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ (ΤΥΡΙ)
Τα χορηγούμενα είδη να είναι Α’ Ποιότητας και να παράγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος και να έχουν υποστεί
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επιτυχή ωρίμανση. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των ειδών (γεύση, οσμή, χρώμα) να
είναι χαρακτηριστικοί του κάθε είδους. Να αναγράφονται στη συσκευασία οι ακόλουθες
ενδείξεις: α) το όνομα του προϊόντος, β) η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού –
συσκευαστή, γ) το βάρος του περιεχομένου, δ) η ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Η
συσκευασία θα είναι ανάλογα με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου, της Ελλ. Νομοθεσίας και
τις διατάξεις της Ε.Ο.Κ. Να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα τυροκομεία. Η
μεταφορά των προϊόντων να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα
ψυγεία που θα φέρουν καταγραφικά θερμοκρασίας. Σε κάθε παραλαβή θα ελέγχονται οι
θερμοκρασίες μεταφοράς των ειδών καθώς και οι θερμοκρασίες αποθήκευσης πριν τη
διακίνηση. Τα έντυπα των καταγραφικών να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο για έλεγχο,
όποτε ζητηθούν .Τα είδη να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις
ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονομικές και Kτηνιατρικές Διατάξεις.
Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν τα προϊόντα κατά είδος και ποσότητα
σύμφωνα με τις παραγγελίες του Νοσοκομείου.
Θα διατίθενται σαν ολόκληρα προσυσκευασμένα κομμάτια, των οποίων η προετοιμασία και
η συσκευασία να γίνονται από εργαστήρια, που έχουν ειδική άδεια έγκρισης και θα
βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο των κατά τόπους χημικών υπηρεσιών του ΓΧΚ.Το καθαρό
βάρος θα αναγράφεται στη συσκευασία (Απόφ. ΑΧΣ 1762/90 Τροπ. Άρθρο 83).
Η συσκευασία σε όλα τα είδη θα είναι πλαστική αεροστεγής με το εσωτερικό φύλλο ή
φιλμ, που έρχεται σε επαφή με το τρόφιμο από ύλη που επιτρέπεται από το Κ.Τ.Π.
Απαγορεύεται η προμήθεια τυριών οποιασδήποτε κατηγορίας όταν αυτά δεν πληρούν τις
απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 83Γ (Γενικές διατάξεις για τα τυριά)
του Κ.Τ.Π και την ΔΥΑ 2805/1960-ΦΕΚ 179/Β/27.4.1960 (αδυναμία ανταπόκρισης στον
ορισμό, στον ειδικό τρόπο παρασκευής, στην ονομασία του, απουσία οργανοληπτικών
ιδιοτήτων της κατηγορίας του, εμφανείς μακροσκοπικές μεταβολές χρώματος και
σχήματος, ουσιώδεις αλλοιώσεις ή απώλεια οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, ατελής
ωρίμανση όπου η ωρίμανση επιβάλλεται, παρουσία ακάρεων ,σκουληκιών, εντόμων,
τοξινών, τοξικών ή καρκινογόνων ανόργανων ή οργανικών ουσιών, παρουσία παθογόνων
μικροοργανισμών, σήψης, ευρωτίασης κ.τ.λ).
Επισημαίνεται η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων στη συσκευασία, όπως
καθορίζονται στο άρθρο 11 του ΚΤΠ και οι οποίες θα αναγράφονται ευανάγνωστα και
ανεξίτηλα σε κάθε μονάδα συσκευασίας (κεφάλι, μπαστούνι, δοχεία κ.λ.π) σύμφωνα με το
άρθρο 83Γ του ΚΤΠ. Επισημαίνεται η εναρμόνιση τους στις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις περί μικροβιολογικών σταθεροτύπων.
Φέτα σε συσκευασία 15 κιλών
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1. Η προμηθευόμενη φέτα (Π.Ο.Π) θα πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας με μέγιστη
υγρασία 56% και ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού 43%. Πρέπει να πληρεί τις
απαραίτητες προδιαγραφές (ποιοτικά, οργανοληπτικά, γευσιογνωστικά χαρακτηριστικά
κ.τ.λ.) σύμφωνα με το άρθρο 83 ενότητα Δ2α του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και του
Π.Δ. 81/93 (προϊόντα ονομασίας προέλευσης).
2. Στο μέσο συσκευασίας θα πρέπει να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις:
α) «Φέτα» (FETA)
β) Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» (Π.Ο.Π)
γ) Τυρί
δ) Επωνυμία και έδρα παραγωγού-συσκευαστή
ε) Βάρος του περιεχομένου
στ) Ημερομηνία παραγωγής
ζ) Στοιχεία ελέγχου πού αναλύονται ως εξής:
ζ1)Τα δύο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης ΦΕ
ζ2) Αύξοντας αριθμός του μέσου συσκευασίας
ζ3) Ημερομηνία παραγωγής
3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ 81/93.
4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά
3. Κατά τα λοιπά η αναγραφή των υποχρεωτικών ενδείξεων γίνεται σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ 81/93.
4. Η φέτα να παραδίδεται σε λευκοσιδηρά δοχεία και σε πλαστικά δοχεία με φυσική άλμη
βάρους από 0.400 έως 0.500kg, ανάλογα με την παραγγελία του Νοσοκομείου, με τις
απαραίτητες ενδείξεις όπως προβλέπει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών.
Ημίσκληρο Τυρί Μπαστούνι
Τυρί Ημίσκληρο σε φέτες
1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 45% και λίπος
υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%.
2. Το είδος τυρί ημίσκληρο σε φέτες του τοστ να είναι σε συσκευασίες των 0.5 kg. Η
συσκευασία να γίνει σε εγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (βάσει ΠΔ 56/95).
Σκληρό Τυρί (Κεφάλι)
1. Πρέπει να είναι εξαιρετικής ή πρώτης ποιότητας με μέγιστη υγρασία 38% και λίπος
υπολογισμένο σε ξηρή ουσία τουλάχιστον 40%.
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Σκληρό Τυρί έτοιμο τριμμένο

1. Το είδος τυρί σκληρό έτοιμο τριμμένο να είναι σε συσκευασίες του 1 kg. Η συσκευασία
να γίνει σε εγκεκριμένο εργαστήριο τεμαχισμού (βάσει ΠΔ 56/95).
3. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8
Η προσφορά θα δοθεί σε ποσοστό έκπτωσης από την επικρατέστερη - μέση λιανική τιμή
πώλησης.
Τα οπωρολαχανικά όσον αφορά την ποικιλία, την ομοιογένεια, τη συσκευασία, την
παρουσίαση, τη σήμανση, τα χαρακτηριστικά, την κατάταξη, την ταξινόμηση, τα ανώτατα
όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και τη διακίνηση αυτών θα είναι σύμφωνα με τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις και τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα φρούτα που προσφέρονται σε
συσκευασία με περισσότερες από μία σειρά θα πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης
ποιότητας.
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο
τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς χαρακτηρισμοί του προσκομιζομένου είδους,
κατηγορία προέλευσης ως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα Π.χ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ: Μέρλιν,
Κρήτης κλπ. ΜΗΛΑ: Στάρκιν, Ντελίσιους κλπ. ΑΧΛΑΔΙΑ: Κρυστάλια κλπ.
Τα νωπά οπωρολαχανικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα Α' ποιότητας. Το περιεχόμενο
κάθε συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και ομοιόμορφο ως προς την ποικιλία,
μέγεθος, βάρος, ποιοτική κατηγορία και ιδίου βαθμού ωρίμανσης, με έντονα τα χρώματά
τους και χωρίς χτυπήματα στην στιλπνή επιφάνειά τους.
Συγκεκριμένα:
•

Να είναι κανονικού μεγέθους και εμφανίσεως, ανάλογα με το είδος, την ποικιλία, την
εποχή και τον τόπο παραγωγής.

•

Η ωριμότητά τους να είναι τέτοιου βαθμού ώστε να εξασφαλίζεται η αποστολή των
προϊόντων σε άριστη κατάσταση, όσον αφορά το σχήμα, την υφή, τη γεύση και το
άρωμα, σχετικά με την ποικιλία, έτσι ώστε να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και
μεταχείρισης και να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση.

•

Να μη φέρουν ελαττώματα που επηρεάζουν την ποιότητά τους όπως ενδείξεις
απαρχής αποσυνθέσεως, σήψης, χτυπήματα, σχισμές, ξένες ύλες κ.λ.π.

Να υπάρχει δυνατότητα προμήθειας όλων των ειδών φρούτων και λαχανικών σύμφωνα
με την εποχή για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου
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Λευκάδας.

Οι νωπές πατάτες και τα ξερά κρεμμύδια θα είναι α' κατηγορίας θα αναφέρουν την
προέλευσή τους.



Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι τεχνικά σύμφωνα με τα είδη του
πίνακα και οι τιμές τους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές των ειδών για
όσα υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών.
Στην Οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο
κωδικός του είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών.



Οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες των τιμών του Π.Τ θα
απορρίπτονται.



Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες
κρατήσεις.

Ο
ΔΙΟΙΚ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ
ΜΙΧΑΣ Σ.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ
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ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας : ..…………………………..
Κατάστημα : ………………………………………..
(Διεύθυνση – τηλέφωνα - fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς :
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής ΠεριφέρειαςΠελοποννήσου
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας
Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αρ. Βαλαωρίτη 24 Τ.Κ 31100
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….……… ΕΥΡΩ …………………………..……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας ………………………………………..Δ/νση
…………………………………………………………. μέχρι του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 5%
της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………........…. ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό
………σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ………………..για κάλυψη αναγκών της αρ. διακήρυξης στο
.........
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και δύο μήνες από την λήξη της σύμβασης, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ
,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας»,
διάρκειας ενός (1) έτους.

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Της επιχείρησης ……………..…………………….……………………, έδρα
…………………..………………., οδός ………………….………., αριθμός ………,
Α.Φ.Μ….…………………, Δ.Ο.Υ …………….……….., τηλέφωνο ..…………………., fax
……..…………..

1. Στο πλαίσιο διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ.
8/2019 Διακήρυξη και τις σχετικές ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις, σας υποβάλλουμε
την ακόλουθη προσφορά για τα Τμήματα: ………………………………………………
ως ακολούθως:
ΤΜΗΜΑ 1’ : «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ», με CPV: 15811500-1.
1. ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ CPV: 15811500-1
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

2020

ΨΩΜΙ 1kg

ΚΙΛΑ

3650

…….. €

13%

…….. €

2

4079

ΨΩΜΙ ΣΙΚΑΛΕΩΣ

ΚΙΛΑ

250

…….. €

13%

…….. €

3

ΤΡ0001

ΤΕΜΑΧΙΑ

4000

…….. €

13%

…….. €

4

2096

ΛΑΓΑΝΑ

ΚΙΛΑ

10

…….. €

13%

…….. €

5

2128

ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

3

…….. €

24%

…….. €

6

4617

ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ

ΚΙΛΑ

6

…….. €

24%

…….. €

7

8073

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ

ΚΙΛΑ

3

…….. €

24%

…….. €

8

8075

ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

ΚΙΛΑ

20

…….. €

24%

…….. €

9

ΤΡ0017

ΤΕΜΑΧΙΑ

3

…….. €

24%

…….. €

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΑΡΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ):

…….. €

ΦΠΑ 13%:
ΦΠΑ 24%:

…….. €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13% & 24%):

…….. €
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ΤΜΗΜΑ 2΄ : «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ», με CPV: 15500000-3.
2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ CPV: 15500000-3

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

1

2001

2

2003

3

2025

4

2030

5

ΤΡ0008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 3.5% ΛΙΠΑΡΑ
1 lit
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ
2%200gr
ΤΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
ΕΝΤΑΜ ΦΕΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΛΙΤΡΑ

2500

…….. €

13%

…….. €

ΤΕΜΑΧΙΑ

1350

…….. €

13%

…….. €

ΚΙΛΑ

35

…….. €

13%

…….. €

ΚΙΛΑ

550

…….. €

13%

…….. €

ΚΙΛΑ

100

…….. €

13%

…….. €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ):

…….. €

ΦΠΑ 13%:

…….. €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%):

…….. €

ΤΜΗΜΑ 3΄ : «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», με CPV: 03221200-8.
ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: ………………………………………
9. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ CPV: 03221200-8
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΙΔΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

2008

ΚΑΡΟΤΑ

ΚΙΛΑ

40

…….. €

13%

…….. €

2

2009

ΠΑΤΑΤΕΣ

ΚΙΛΑ

2600

…….. €

13%

…….. €

3

2011

ΝΤΟΜΑΤΑ (Α΄ΔΙΑΛΟΓΗΣ)

ΚΙΛΑ

870

…….. €

13%

…….. €

4

2012

ΛΑΧΑΝΟ ΜΑΠΑ

ΚΙΛΑ

400

…….. €

13%

…….. €

5

2013

ΜΑΡΟΥΛΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

130

…….. €

13%

…….. €

6

2014

ΧΟΡΤΑ

ΚΙΛΑ

100

…….. €

13%

…….. €

7

2015

ΜΗΛΑ ΣΤΑΡΚΙΝ

ΚΙΛΑ

1400

…….. €

13%

…….. €

8

2016

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΚΙΛΑ

391

…….. €

13%

…….. €

9

2017

ΣΚΟΡΔΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

60

…….. €

13%

…….. €

10

2018

ΛΕΜΟΝΙΑ

ΚΙΛΑ

500

…….. €

13%

…….. €

11

2021

ΜΑЇΝΤΑΝΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

110

…….. €

13%

…….. €

12

2049

ΣΕΛΙΝΟ

ΚΙΛΑ

6

…….. €

13%

…….. €

13

2051

ΠΡΑΣΣΑ

ΚΙΛΑ

80

…….. €

13%

…….. €

14

2065

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΣΑΛΑΤΑΣ.

ΚΙΛΑ

30

…….. €

13%

…….. €

15

2069

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΚΙΛΑ

130

…….. €

13%

…….. €

16

2097

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΚΙΛΑ

40

…….. €

13%

…….. €

17

2098

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ

ΚΙΛΑ

335

…….. €

13%

…….. €

18

2109

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΓΕΜ.

ΚΙΛΑ

50

…….. €

13%

…….. €

19

2110

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ

ΚΙΛΑ

50

…….. €

13%

…….. €
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20

2115

ΡΟΔΑΚΙΝΑ(ενδεικτική τιμή
προηγούμενης σύμβασης)

21

2122

22

2141

ΚΙΛΑ

460

…….. €

13%

…….. €

ΑΝΙΘΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

20

…….. €

13%

…….. €

ΑΓΓΟΥΡΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1200

…….. €

13%

…….. €

23

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

ΚΙΛΑ

80

…….. €

13%

…….. €

24

ΒΕΡΥΚΟΚΑ(ενδεικτική τιμή
προηγούμενης σύμβασης)

ΚΙΛΑ

200

…….. €

13%

…….. €

25

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΚΙΛΑ

80

…….. €

13%

…….. €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΠΡΟ ΦΠΑ):

…….. €

ΦΠΑ 13%:

…….. €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%):

…….. €

2. Η παρούσα προσφορά έχει ισχύ ……..…….
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………………………………
………………
(Ημερομηνία και
υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Λευκάδα ……….

Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

Αριθ. Πρωτ.:………….

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

υπ’αριθμ. ………………….

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ………….……………….

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ……………………………………………….
Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
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Στη Λευκάδα σήμερα …………………ημέρα ……………………… και ώρα 10η π.μ στα γραφεία του
Νοσοκομείου μεταξύ του Διοικητή του Νοσοκομείου κ……………………… που εκπροσωπεί νόμιμα το
Νοσοκομείο με την ιδιότητα του αυτή και της εταιρείας: ………………………………………………………….
συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής:
Ο πρώτος των συμβαλλόμενων Διοικητής του Νοσοκομείου έχοντας υπόψη του την αριθ. …….η
συνεδρίαση θέμα……….ο /………… απόφαση του Δ. Σ του Νοσοκομείου αναθέτει στο δεύτερο των
συμβαλλόμενων την προμήθεια ειδών «………………………..»
Ισχύς σύμβασης από ………………έως ……………………….
1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης ορίζεται το Γ. Ν Λευκάδας και προς διευκόλυνση των εταιρειών που
εδρεύουν μακράν της πόλης της Λευκάδας είναι δυνατόν να υπογράφεται η σύμβαση (εάν το επιθυμούν οι
εταιρείες) αφού αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας με έξοδα της.
2. Χρόνος υπογραφής ορίζεται σε είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 4 του Νόμου 4412/2016.
3. Συμβαλλόμενα μέρη είναι για μεν το Νοσοκομείο ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητής του Νοσοκομείου
………………………..
για
δε
την
εταιρεία
………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Τα είδη που κατακυρώθηκαν στο δεύτερο των συμβαλλομένων είναι:
……………………………………………………………………………………ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με ………. ΦΠΑ
5. Τιμή του είδους που θα προμηθεύεται το νοσοκομείο είναι η τιμή που ρητά και κατηγορηματικά
αναφέρεται στην παράγραφο 4 της σύμβασης αυτής.
6. Τόπος παράδοσης των ειδών ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του Νοσοκομείου καθώς και
κάθε άλλος τόπος μέσα στο Νοσοκομείο που θα υποδειχθεί στην εταιρεία από τα αρμόδια όργανα του
Νοσοκομείου.
7. Τα είδη θα παραδίδονται στο Νοσοκομείο όπως αναφέρεται παραπάνω συσκευασμένα και με έξοδα του
προμηθευτή μέχρι τις αποθήκες του Νοσοκομείου.
8. Χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε (2) δύο ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
και ύστερα από έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου μας, σε καθημερινή βάση ή όπως άλλως εξυπηρετεί το
Νοσοκομείο.
9. Τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι οι προδιαγραφές που ζητήθηκαν με την αριθ ………………….
διακήρυξη του διαγωνισμού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθ (….) τεχνική
προσφορά της εταιρείας σας .
10. Η εταιρεία σας υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου
η δικαιολογητικού που απαιτείται και θα ζητείται από το τμήμα οικονομικού του Νοσοκομείου. Το ύψος της
εγγυητικής επιστολής την οποία πρέπει να εκδώσετε ανέρχεται στο ποσό των …………………€.
11. Εγγυήσεις για την παράδοση παραλαβή και καλή λειτουργία των προμηθευόμενων ειδών
ως εξής :Σε κάθε περίπτωση ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη που του παραγγέλλονται από
το Γ.Ν Λευκάδας σε άριστη κατάσταση με έξοδα της μέχρι τις αποθήκες υλικού του Νοσοκομείου και εγγυάται
για την καλή του κατάσταση και λειτουργία ύστερα από την παραλαβή τους από τα αρμόδια όργανα.
12. Τρόπος πληρωμής. 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 διενεργούντον έλεγχο και την πληρωμή.
13. Αναπροσαρμογή του τιμήματος δεν μπορεί να γίνει για κανένα λόγο.
14. Προβλεπόμενες ρήτρες ως εξής : Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σε περίπτωση
που τα προσκομισθέντα είδη δεν είναι σύμφωνα με αυτήν ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος άμεσα, μετά
την έγγραφη ή τηλεφωνική του ενημέρωση να αντικαθιστά τα είδη με άλλα σύμφωνα με τη σύμβαση και
πάντα με έξοδα της εταιρείας του .Προμηθευτής ο οποίος δεν θα συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα
κηρύσσεται έκπτωτος εφαρμοζόμενων όλων των διατάξεων του του άρθρου 160 του Ν4412/2016.
15. Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων ισχύουν ρητά όλες
οι διατάξεις του 4412/2016άρθρα 174-175-176. Κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει από την
εφαρμογή της σύμβασης αυτής, και δεν τακτοποιηθεί μεταξύ των ενδιαφερόμενων, υπάγεται στην
αρμοδιότητα των δικαστηρίων Λευκάδας.
16. Ορίζεται με τη σύμβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια όπως αναφέρεται παραπάνω είναι
δυνατή η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους
συμβαλλόμενους χωρίς να αναιρείται η προηγούμενη παράγραφος αριθμ.15 της σύμβασης αυτής .
17. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύμβαση αυτή ισχύουν και θα εφαρμόζονται
όσα ορίζονται στο άρθρο 138 του Ν 4412/2016.
18. Με τη σύμβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης
……………….. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωμα μονομερώς δίμηνης παράτασης ή ίσης με την
ισχύ της σύμβασης εκ μέρους εκ μέρους της Υπηρεσίας με απόφαση αιτιολογημένη του Δ.Σ.,με τη σύμφωνη
γνώμη του συμβασιούχου και με τους ίδιους όρους και τιμές της κατακύρωσης. Για κάθε μήνα παράτασης η
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ποσότητα θα είναι αντίστοιχη με τη μηνιαία ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση κατά αναλογία. Η παράταση
σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον ολικό χρόνο ισχύς της σύμβασης.
19. Παρακαλούνται οι εταιρείες για οποιαδήποτε ασυμφωνία της σύμβασης αυτής προς την προσφορά τους
να ενημερώνουν το αρμόδιο τμήμα οικονομικού του Νοσοκομείου.
19. Το κείμενο της σύμβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειμένου σύμφωνα με όλα όσα ορίζονται στο
Ν.4412/2016.
20. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφεται
ένα δε αντίγραφο παίρνει ο συμβαλλόμενος και δυο αντίγραφα (το πρωτότυπο και ένα αντίγραφο
)παραμένουν στα αρχεία του Νοσοκομείου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των
οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα
φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι
δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας
αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [ 99221925_22]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ -ΛΕΥΚΑΔΑ-31100 ]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΟΛΙΤΗ ΑΙΚ.]
- Τηλέφωνο: [2645360287]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kpoliti@ghol.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
[www.lefkada-hospital.gr ]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του
σχετικού CPV): [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ]:
15811500-1(Είδη Αρτοποιείου)

15500000-3(Γαλακτοκομικά Είδη)
03221200-8(Οπωροκηπευτικά)
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- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν
υπάρχει): [8/2019]
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[]
[]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

[
[
[
[
[

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή,
μικρή ή μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας
κατ᾽ αποκλειστικότητα, του άρθρου
20: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει
την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο
προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο
ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε
ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν
οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων

]
]
]
]
]

[ ] Ναι [ ] Όχι

[...............]
[…...............]
[….]

[ ] Ναι [ ] Όχι [ ] Άνευ αντικειμένου
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οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β
και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ
του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε
περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.
α) [ ]
α) Αναφέρετε την ονομασία του
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
αναφοράς των εγγράφων: [ ] [ ] [ ] [
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
]
αναφέρετε:
γ) [ ]
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα
οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό

δ) [ ] Ναι [ ] Όχι

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή ε) [ ] Ναι [ ] Όχι
στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε
θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη

[ ] Ναι [ ] Όχι
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διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
από κοινού με άλλουςvi;

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [ ]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) [ ]
β) Προσδιορίστε τους άλλους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν
από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

Τμήματα

γ) [ ]

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του
[]
τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά.
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Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού
φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των
προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή
στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό
…):

[
[
[
[
[
[
[
[
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων
ΦΟΡΕΩΝvii

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

Απάντηση:

[ ]Ναι [ ]Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το
μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν
πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές
υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση
της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς
φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές
πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση :

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας;

[ ]Ναι [ ]Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων και το
ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων /
υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της
συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον
των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων). Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
ix
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ·
2. δωροδοκίαx,xi·
xii

3. απάτη ·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές

δραστηριότητεςxiii·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση εις βάρος του
οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο

[ ] Ναι [ ] Όχι
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είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;

Εάν ναι, αναφέρετεxviii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή
τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»)xx;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκανxxi:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xvii
α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]xix
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη
χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη
και δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης
ή έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής
απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων
ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά
την καταβολή των φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:

[ ] Ναι [ ] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση
συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του
στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας,
θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρό επαγγελματικό

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού
του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν: […….............]
[ ] Ναι [ ] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
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παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
[ ] Ναι [ ] Όχι

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς
φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης

συμφερόντωνxxix, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[ ] Ναι [ ] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο
τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης ,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες

[...................…]
[ ] Ναι [ ] Όχι

[….................]
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κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης
ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[ ] Ναι [ ] Όχι
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Ονομαστικοποίηση μετοχών
εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες
συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:

Απάντηση:

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 3310/2005 ;

[ ] Ναι [ ] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων): [……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός
φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;
[ ] Ναι [ ] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα
μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση
που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη,
ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους
ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους
ΙV:

Εκπλήρωση όλων των
απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[ ] Ναι [ ] Όχι

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα
σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο …
,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στα Μέρη Ι - V του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του …
Ημερομηνία,
Τόπος,
Υπογραφές:

1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός)
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
1 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
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Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια
ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατομμύρια ευρώ.
1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων ατόμων.
1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
1 Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
1 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως
“διαφθορά”.
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
1 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ
48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
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1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008
(ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
1 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 )
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
1 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
1 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
1 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
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1 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1 Άρθρο 73 παρ. 5.
1 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
1 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
1 Πρβλ άρθρο 48.
1 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
1 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ
εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
1 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
1 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται,
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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