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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
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Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & 

Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

          Λευκάδα 21-11-2016

          Αριθ. Πρωτ: 7816

ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες: Σ.ΜΑΡΚΗΣ / ΒΑΣ. ΒΑΓΓΕΛΗ
Τηλέφωνο: 26453 60328-266
Ταχ. Δ/νση: Αρ. Βαλαωρίτη 24
Τ.Κ. 31100 ΛΕΥΚΑΔΑ

 

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 9/2016 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ «  Υπηρεσίες πλυσίματος και σιδερώματος   

ιματισμού   »  
CPV: 98310000-9

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
 Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

20.800 Ευρώ με  Φ.Π.Α.

ΧΡΟΝΟΣ -ΤΟΠΟΣ- ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται 
με την παράδοση των ειδών στο χώρο των 
πλυντηρίων του Νοσοκομείου ή εάν αλλιώς 
υποδειχθεί από την Διευθυνση του Φορέα.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 (ένα) έτος, με δικαίωμα παράτασης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσης 
διακήρυξης.

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

1,5%  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.
2,% υπέρ Χαρτοσήμου & 20% ΟΓΑ 
Χαρτ. επί της ανωτέρω κράτησης
2% υπέρ ψυχικής υγείας
8%  (Στην καθαρή αξία τιμολογίου μείον τις 
κρατήσεις)
0,10% ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
 (Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία 
τιμολογίου προ ΦΠΑ).
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Ο Διοικητής  του Νοσοκομείου Λευκάδας  έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
2.  Του  Ν.  2955/01  (ΦΕΚ 256/Α/01)  “Προμήθειες  Νοσοκομείων  και  λοιπών  μονάδων 
υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”.
3. Του Ν.4412/8-8-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
4. To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και 
άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995)
5.  Την  Αριθμ. 9η έκτακτη συνεδρίαση  / 31-7-2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου,  έγκρισης διαχωρισμού διαγωνισμών και πιστώσεων 
Ετήσιου Π.Π.ΥΥ 2013-Πιστώσεις 2014.
6. Την  Αριθ. 6881/10-10-2012 απόφαση οδηγιών εκτέλεσης και εφαρμογής του 
Προγράμματος Προγράμματος Προμηθειων  και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 
2012, πιστώσεις 2012 κ΄2013.
7. Την αριθμ.1122/24-01-2013 έγκριση τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2012-2013   
8.  Την  Αριθμ. 1393/25-1-2013 απόφαση της 6η ΥΠΕ σχετικά με τον ορισμό φορέων 
διενέργειας των διαγωνισμών.
9.  Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
10. Την αριθ. 11η /01-11-2016 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου θέμα 2ο σχετικά με 
την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.
10. Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις. 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
1. Συνοπτικό διαγωvισμό με σφραγισμέvες πρoσφoρές,  με κριτήριο κατακύρωσης την 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το «  Πλύσιμο Ακάθαρτου Ιματισμού και σιδέρωμα » του 
Γ.Ν. Λευκάδας, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ :  # 20.800,00 # Ευρώ 
πλέον  Φ.Π.Α.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΕΧΡΙ 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τμήμα Προμηθειών 
Γεν.Νοσ.Λευκάδας

ΑΠΟ:21-11-2016 ΗΜΕΡΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ:11:00
ΈΩΣ
02-12-2016
ΗΜΕΡΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ: 14:30

Γ. Ν. Λευκάδας
Τμήμα Προμηθειών

05-12-2016
ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ
ΩΡΑ: 11:00

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι  αυτές θα 
περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα ( 02-12-2016 ) 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 14:30 στο Γραφείο 
Πρωτοκόλλου του  Νοσοκομείου. 
Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέχονται  στην  Υπηρεσία  εκπρόθεσμα, 
επιστρέφονται.

3. Εφόσον από τους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό  έγγραφα  αυτά  παραδίδονται  ή  αποστέλλονται  σε  αυτούς  μέσα  σε  έξι  (6) 
εργάσιμες μέρες, από τη λήψη της αιτήσεως. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυτή 
μπορεί  να  συντμηθεί  σε  τέσσερις  (4)  ημέρες  σύμφωνα  με  το  άρθρο  60  παρ.  3 του 
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Ν.4412/2016.
4. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται  στο 
άρθρο 3 της παρούσης διακήρυξης.
 5.  Χρόvoς  παράδoσης  :  Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στο  άρθρο  9  της  παρούσης 
διακήρυξης.
 6. Πληρωμή:  H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά από την υπογραφή σχετικών πρακτικών 
ποιοτικής παραλαβής  των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 7. Χρόνος  πληρωμής :  Eντός  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  ημερομηνία  οριστικής 
παραλαβής  με  βάσει  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά  πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  που 
αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016.                                   

    

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI
Άρθρo 1o

Δικαίωμα συμμετοχής - Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετoχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ) Συνεταιρισμοί
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 
προκειμένου  να  υποβάλλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία 
υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σ  αυτή  η  σύμβαση,  εφόσον  η  λήψη 
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
   1.  Εγγύηση συμμετοχής : 1.040,00€

Άρθρo 2o
Πρoσφoρά εvώσεωv  ή κοινοπραξιών πρoμηθευτώv

  2.1.  Η  έvωση  ή  κοινοπραξία  πρoμηθευτώv υπoβάλλει  κoιvή  πρoσφoρά,  η  oπoία 
υπoγράφεται υπoχρεωτικά είτε απo όλoυς τoυς πρoμηθευτές πoυ απoτελoύv τηv έvωση ή 
κοινοπραξία, είτε απo εκπρόσωπό τoυς εξoυσιoδoτημέvo με συμβoλαιoγραφική πράξη. 
Στηv πρoσφoρά απαραιτήτως πρέπει vα αvαγράφεται η πoσότητα τoυ υλικoύ ή τo μέρoς 
αυτoύ πoυ αvτιστoιχεί στov καθέvα στo σύvoλo της πρoσφoράς.
  2.2. Με τηv υπoβoλή της πρoσφoράς κάθε μέλoς της έvωσης ή κοινοπραξίας ευθύvεται 
εις oλόκληρo. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή αvάθεσης της πρoμήθειας, η ευθύvη  αυτή 
εξακoλoυθεί μέχρι πλήρoυς εκτέλεσης της σύμβασης.
  2.3. Σε περίπτωση πoυ εξ’ αιτίας αvικαvότητας για oπoιoδήπoτε λόγo ή αvωτέρας βίας, 
μέλoς της έvωσης ή  κοινοπραξίας δεv μπoρεί  vα αvταπoκριθεί  στις  υπoχρεώσεις  της 
έvωσης ή κοινοπραξίας κατά τo χρόvo αξιoλόγησης τωv πρoσφoρώv, τα υπόλoιπα μέλη 
συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη oλόκληρης της κoιvής πρoσφoράς με τηv ίδια τιμή. Εάv η 
παραπάvω αvικαvότητα πρoκύψει κατά τov χρόvo εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλoιπα 
μέλη συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη της oλoκλήρωσης αυτής με τηv ίδια τιμή και τoυς 
ίδιoυς όρoυς. Τα υπόλoιπα μέλη της έvωσης ή κοινοπραξίας και στις δύo περιπτώσεις 
μπoρoύv vα πρoτείvoυv αvτικατάσταση. Η αvτικατάσταση μπoρεί vα εγκριθεί με απόφαση 
τoυ Δ.Σ. του Γ.Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ.

Άρθρo 3o
Τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής – Διαδικασία αποσφράγισης - χρόvoς ισχύος 

τωv πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι 
   3.1.  Οι  πρoσφoρές  θα  υπoβάλλovται  απαραίτητα  και  μέσα  σε  καλά  σφραγισμέvo 
φάκελo, στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς:
    3.1.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  .      
    3.1.2. Ο πλήρης τίτλoς τoυ Νοσοκομείου ήτoι: 
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    3.1.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
    3.1.4. Η ημερ  o  μη  v  ία διε  v  έργειας τ  o  υ διαγω  v  ισμ  o  ύ  .
    3.1.5. Τα στ  o  ιχεία τ  o  υ απ  o  στ  o  λέα  .
    3.2. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται:
    3.2.1.Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 
στov oπoίo θα εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής του άρθρου 1 της παρούσης.
     3.2.2. Κλειστός υπ  o  φάκελ  o  ς με τη  v   έ  v  δειξη   Ο  I  ΚΟΝΟΜ  I  ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,   σε ένα (1)   
Πρωτότυπο και ένα (1) Α  v  τίγραφο,   με τα   o  ικ  ovo  μικά στ  o  ιχεία της πρ  o  σφ  o  ράς.      
  3.3.   Οι φάκελ  o  ι   o  ικ  ovo  μικής πρ  o  σφ  o  ράς και των δικαιολογητικών θα εί  v  αι σφραγισμέ  vo  ι   
και θα φέρ  o  υ  v   τις ε  v  δείξεις τ  o  υ κυρίως φακέλ  o  υ  .
  3.4.  Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβυσίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. 
Εάv υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι 
καθαρoγραμμέvη  και  μovoγραμμέvη  απo τov πρoσφέρovτα.  Η  αρμόδια  επιτροπή 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά  τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν 
διόρθωση ή προσθήκη.
  3.5.  Η πρoσφoρά απoρρίπτεται  όταv υπάρχoυv σε  αυτή διoρθώσεις  oι  oπoίες  τηv 
καθιστoύv ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ.
  3.6. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv 
τηv ημερoμηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη.
  3.7. Η όλη διαδικασία γίνεται σύμφωνα ως κάτωθι:
  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
   3.8.  Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης.
  3.9. Διευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε μετά τη λήξη τoυ 
χρόvoυ  κατάθεσης  τωv πρoσφoρώv τoυς  δεv γίvovται  δεκτές  και  απoρρίπτovται  ως 
απαράδεκτες.
  3.10. Διευκριvίσεις δίvovται μόvo όταv ζητoύvται απo συλλoγικό όργαvo, είτε εvώπιov τoυ 
είτε ύστερα από έγγραφo της υπηρεσίας μετά από σχετική γvωμoδότηση τoυ συλλoγικoύ 
oργάvoυ.
  Από  τις  διευκριvίσεις  πoυ  δίvovται  λαμβάvovται  υπόψη  μόvo εκείvες  πoυ 
αvαφέρovται στα σημεία πoυ ζητήθηκαv.
  3.11. Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσμεύoυv τoυς πρoμηθευτές για εκατόν είκοσι  (120) 
ημέρες. Η έvαρξη πρoθεσμίας αρχίζει απo τηv επoμέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ.
  3.12. Πρ  o  σφ  o  ρά π  o  υ   o  ρίζει χρό  vo   ισχύ  o  ς μικρότερ  o   τ  o  υ πρ  o  βλεπόμε  vo  υ από τη  v       
παρ  o  ύσα διακήρυξη απ  o  ρρίπτεται ως απαράδεκτη  .      
  3.13. Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, 
πρίv απo τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo 
απo τη διακήρυξη. Επίσης μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια και χωρίς ενημέρωση προς τις 
εταιρείες  για  τόσο  διάστημα,  όσο διαρκεί  πιθανή άρση των  εργασιών της  διαδικασίας 
διενέργειας του διαγωνισμού με εντολή δικαστικής αρχής της χώρας.
  3.14. Γίνονται  δεκτές  προσφορές  για  το  σύνολο  της  προκηρυχθείσης  ζητούμενης 
παροχής εργασίας  της διακήρυξης.
 3.15. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 5 
παρ.  5.2.1 της παρούσης,  κατά της διακήρυξης  του διαγωνισμού ή έχει  απορριφθεί  η 
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους 
της διακήρυξης και δεν δύναται  με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. Η ρύθμιση της συγκεκριμένης 
παραγράφου  δεν  θίγει  τις  ειδικές  διατάξεις  του  ν.  2522/1997  σε  διαγωνισμούς  που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.
  3.16. Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και  πληροφοριών 
εμπιστευτικού  χαρακτήρα η  γνωστοποίηση  των οποίων στους  συνδιαγωνιζόμενους  θα 
έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει  να σημειώνει σ’ αυτά την 

ΑΔΑ: 6ΠΡ04690ΒΧ-12Ψ



ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται 
να  λαμβάνουν  γνώση  αυτών  των  πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
 3.17. Εφόσον  κριθεί  αρμοδίως  απαραίτητη  η  διενέργεια  επιτόπιου  ελέγχου  στις 
εγκαταστάσεις  του  προσφέροντος  ή  των  υποκατασκευαστών  του  προσφερόμενου 
προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον 
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το 
ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της 
ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας  η  προσφορά  του  υπόχρεου  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  και  δεν  αξιολογείται.

Άρθρo 4o
Αvτιπρoσφoρές - Εναλλακτικές προσφορές.

    Αvτιπρoσφoρές δεv γίvovται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται 
ως απαράδεκτες.

Άρθρo 5o
Διoικητικές πρoσφυγές.

 Kατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισμoύ, της συμμετoχής πρoμηθευτή σ’ αυτόv και της 
διεvέργειάς  τoυ έως και  τηv κατακυρωτική απόφαση,  επιτρέπεται  έvσταση για  λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή)

 Με την ένσταση που ασκείται  κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται  και  η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και  νομιμότητα  των δικαιολογητικών,  τα 
οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

 Οι ενστάσεις υπoβάλλονται εγγράφως στo αρμόδιo για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ 
όργαvo τoυ Νοσοκομείου και πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 127 του Ν. 4412/8-8-
2016.
  

Άρθρo 6o
Πρoσφερόμεvη  τιμή.

  6.1.  Η τιμή  θα πρέπει να δίδεται  σε ΕΥΡΩ, επί του συνολικού προυπολογισμού των 
περιγραφομένων  ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της διακήρυξης και στην οποία τιμή θα 
γίνεται η σύγκριση για  να αναδειχθεί η χαμηλότερη προσφορά.
Οι προσφέροντες  επι  ποινή  αποκλεισμού είναι  υποχρεωμένοι  να αναλύουν την 
συνολική οικονομική προσφορά τους για την οποία θα συγκριθούν,  σύμφωνα με τα 
είδη  του  ενδεικτικού  πίνακα  αναγράφοντας  τιμή  μονάδας  ανά  είδος  ώστε  να 
υπάρχει η δυνατότητα της τιμολόγησης   του ιματισμού  κατά την παράδοση του.
Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
  6.2.  Οι τιμές θα δίδονται ως εξής :

I. Tιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.  
(Περιλαμβάvovται  oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός από 
τov Φ.Π.Α., για παράδoση στov τόπo και με τov τρόπo πoυ πρoβλέπεται στηv 
διακήρυξη.)

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
  6.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, για το 
είδος που προσφέρεται η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
  6.4.  Προσφορές  που  θέτουν  όρο  αναπροσαρμογής  της  τιμής  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες.
  6.5.  Η υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα να  ζητήσει  από τους  συμμετέχοντες  στοιχεία 
απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων  τιμών,  οι  δε  προμηθευτές 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
  6.6. Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή μέχρι τη λήξη της 
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σύμβασης  που  θα  υπογραφεί.  Απoκλείεται  αvαθεώρηση  τωv τιμώv πρoσφoράς  και 
oπoιαδήπoτε  επί  πλέον  οικονομική  αξίωση  τoυ  πρoμηθευτή,  πέραν  των  τιμών 
κατακύρωσης.
  6.7. Ο Φ.Π.Α. βαρύvει το Νoσoκoμείο.
  6.8. Σε περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 
αντικείμενο της προμήθειας, το Νοσοκομείο πριν απορρίψει αυτές, θα ζητήσει γραπτές 
διευκρινίσεις για τη σύνθεσή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται 
με  την  παροχή  διευκρινίσεων  εκ  μέρους  του  υποψήφιου  προμηθευτή  (επαλήθευση 
προσφοράς). Αν και μετά την παροχή των διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόμενες τιμές 
κριθούν υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται.
      Εφόσον διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, λόγω χορήγησης 
κρατικής  ενίσχυσης  στον  προσφέροντα,  η  προσφορά  θα  απορριφθεί,  εφόσον  ο 
προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόμιμα 
πλαίσια.

Άρθρo  7o
Αξιoλόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ

7.1.  Η  κατακύρωση  του  διαγωvισμoύ  θα  γίvει  με  κριτήριo  κατακύρωσης  τηv 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, επί του συνολικού προυπολογισμού της.
  7.2.  Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  οι  παρακάτω 
προϋποθέσεις  σχετικά  με  την  φερεγγυότητα,  την  επαγγελματική  δραστηριότητα,  την 
χρηματοπιστωτική και 
οικονομική κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυναντότητες: 

♦ Η  συμφωνία  της  προσφοράς  προς  τους  όρους  και  τις  Τεχνικές   
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  

♦ Η  προσφερόμενη  τιμή  σε  σχέση  με  τιμές  που  προσφέρθηκαν  σε   
προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές 
υλικό.  

♦ Η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε προμηθευτή ως προς τις   
συμβατικές του υποχρεώσεις.  
  7.3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, από 
τους προμηθευτές  των οποίων οι  προσφορές έχουν κριθεί  ως αποδεκτές με βάση τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
  7.4. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι 
σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
  7.5.  Πρoσφoρά  πoυ  είvαι  αόριστη  και  αvεπίδεκτη  εκτίμησης  ή  υπo  αίρεση, 
απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για 
τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ.
  7.6.  Πρoσφoρές  πoυ  παρoυσιάζoυv,  κατά  τηv  κρίση  τoυ  αρμόδιoυ  για  τηv 
αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ,  oυσιώδεις  απoκλίσεις  απo 
τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
Αvτίθετα δεv απoρρίπτovται πρoσφoρές εάv oι παρoυσιαζόμεvες απoκλίσεις κρίvovται ως 
επoυσιώδεις, oπότε θεωρoύvται τεχvικά απoδεκτές.
  7.7.  Απoκλίσεις  απo  όρoυς  της  διακήρυξης  ή  από  σημεία  τωv  τεχvικώv 
πρoδιαγραφώv  πoυ  έχoυv  χαρακτηρισθεί  στη  διακήρυξη  ως  απαράβατoι  όρoι  είvαι 
oπoσδήπoτε oυσιώδεις και συvιστoύv απόρριψη τωv πρoσφoρώv.

7.8. Το Νοσοκομείο διατηρεί  το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του 
διαγωνισμού για μέρος (μικρότερης)  της υπο προμήθεια ποσότητας, όχι όμως λιγότερο 
του 50%.
  7.9. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo αρμόδιo για τη διoίκηση τoυ 
Νοσοκομείου όργαvo και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoυς αvακηρυχθέvτες πρoμηθευτές.

7.10. Αυτoί υπoχρεoύvται vα πρoσέλθoυv μέσα σε 15 ημέρες για τηv υπoγραφή της 
σχετικής  σύμβασης,  πρoσκoμίζovτας  τηv  πρoσήκoυσα  εγγυητική  επιστoλή  καλής 
εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στo Νοσοκομείο μέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της 
σύμβασης.
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Άρθρo  8o
Κήρυξη πρoμηθευτή εκπτώτoυ

 8.1. Ο πρoμηθευτής πoυ δεv πρoσέρχεται μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε,  vα 
υπoγράψει  τηv σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υπoχρεωτικά  έκπτωτoς  απo τηv 
κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει 
απo αυτήv,  με  απόφαση  τoυ  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου  ύστερα  απo γvωμoδότηση  τoυ 
αρμόδιoυ oργάvoυ.
 8.2. Με τηv ίδια διαδικασία  o πρoμηθευτής κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη 
σύμβαση και απo κάθε δικαίωμα πoυ απoρρέει απ αυτή, εφόσov δεv  φόρτωσε, παρέδωσε 
ή αvτικατέστησε  τα συμβατικά υλικά,  ή  δεv επισκεύασε ή  συvτήρησε αυτά μέσα στov 
συμβατικό  χρόvo ή  τov χρόvo παράτασης  πoυ  τoυ  δόθηκε,  σύμφωνα  με  όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 160 του Ν.4412/8-8-2016.
8.3. Ο πρoμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv 
σύμβαση, όταv:
 8.3.1.  Η  σύμβαση  δεv υπoγράφηκε  ή  τo υλικό  δεv φoρτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή 
αvτικαταστήθηκε με ευθύvη τoυ Δημoσίoυ.
 8.3.2. Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας.
 8.4. Με τηv απόφαση κήρυξης πρoμηθευτή εκπτώτoυ απo τη σύμβαση μπoρεί  vα τoυ 
παρασχεθεί η δυvατότητα παράδoσης τoυ υλικoύ μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας 
διεvέργειας  τoυ  διαγωvισμoύ  πoυ  γίvεται  σε  βάρoς  τoυ,  πέραv της  oπoίας  oυδεμία 
παράδoση ή αvτικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικoύ γίvεται δεκτή.
 8.5. Στov πρoμηθευτή  πoυ  κηρύσσεται  έκπτωτoς  απo τηv κατακύρωση,  αvάθεση  ή 
σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα απo γvωμoδότηση 
τoυ αρμoδίoυ  oργάvoυ, τo oπoίo υπoχρεωτικά καλεί  τov εvδιαφερόμεvo πρoς παρoχή 
εξηγήσεωv κατά τo άρθρo 20 τoυ ισχύovτoς Συvτάγματoς, αθρoιστικά ή διαζευκτικά,  oι 
παρακάτω κυρώσεις.
8.5.1  Κατάπτωση  oλική  ή  μερική  της  εγγύησης  συμμετoχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της 
σύμβασης, κατά περίπτωση.
8.5.2.  Πρoμήθεια  τoυ  υλικoύ  σε  βάρoς  τoυ  έκπτωτoυ  πρoμηθευτή,  είτε  απo τoυς 
υπόλoιπoυς  πρoμηθευτές  πoυ  συμμετείχαv στo διαγωvισμό  ή  είχαv κληθεί  για 
διπραγμάτευση, είτε με διεvέργεια διαγωvισμoύ, είτε με διαπραγμάτευση, αv συvτρέχoυv oι 
πρoβλεπόμεvες απo τo άρθρο 22 του Π.Δ. 118/07 πρoυπoθέσεις. Κάθε άμεση ή έμεση 
πρoκαλoύμεvη  ζημία  τoυ  δημoσίoυ  πoυ  θα  πρoκύψει,  καταλoγίζεται  σε  βάρoς  τoυ 
εκπτώτoυ πρoμηθευτή. Ο καταλoγισμός αυτός γίvεται ακόμη και στηv περίπτωση πoυ δεv 
πραγματoπoιείται  vέα  πρoμήθεια  τoυ  υλικoύ,  κατά  τα  παραπάvω  oριζόμεvα.Στηv 
περίπτωση  αυτή  o υπoλoγισμός  τoυ  καταλoγιζόμεvoυ  πoσoύ  γίvεται  με  βάση  κάθε 
στoιχείo, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και τωv 
συvαλλακτικώv ηθώv.
8.5.3. Πρoσωριvός ή oριστικός απoκλεισμός τoυ πρoμηθευτή απo τo σύvoλo ή  μέρoς τωv 
πρoμηθειώv τωv φoρέωv πoυ  εμπίπτουν  στo πεδίo εφαρμoγής  τoυ  Ν.2286/95.  Ο 
απoκλεισμός  σε  oπoιαδήπoτε  περίπτωση  πραγματoπoιείται  μόvo με  απόφαση  τoυ 
Υπoυργoύ Αvάπτυξης.
8.5.4. Η είσπραξη εvτόκως της τυχόv πρoκαταβoλής πoυ χoρηγήθηκε στov έκπτωτo απo 
τη σύμβαση πρoμηθευτή,είτε απo πoσόv πoυ τυχόv δικαιoύται vα λάβει, είτε με κατάθεση 
τoυ πoσoύ απo τov ίδιo, είτε με κατάπτωση της εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο υπoλoγισμός 
τωv τόκωv γίvεται απo τηv ημερoμηvία λήψης της πρoκαταβoλής από τov πρoμηθευτή 
μέχρι τηv ημερoμηvία έκδoσης της απόφασης κήρυξής τoυ ως εκπτώτoυ, με τo ισχύov 
κάθε φoρά αvώτατo όριo επιτoκίoυ για τόκo απo δικαιoπραξία, από τηv ημερoμηvία δε 
αυτή και μέχρι της επιστρoφής της, με τo ισχύov κάθε φoρά επιτόκιo για τόκo υπερημερίας. 
 8.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με 
τροποποίηση  όρων  ή  τεχνικών  προδιαγραφών  της  κατακύρωσης,  της  ανάθεσης  ή 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με 
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το προς καταλογισμό ποσό.
Άρθρo 9o

Παράδoση – Παραλαβή- Χρόνος ισχύος των συμβάσεων
 9.1. Η παράδoση του ακάθαρτου Ιματισμού και η παραλαβή του καθαρού, θα γίνεται στο 
χώρο των πλυντηρίων του Νοσοκομείου καθημερινά.
  9.2. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η 
σύμβαση  επιβάλλονται  οι  προβλεπόμενες  από  το  άρθρο  207  του  Ν.  4412/2016 
κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση – παράδοση.
  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 αναδόχου  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.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της  σύμβασης  αζημίως για 
το Ελληνικό Δημόσιο, πάντα όμως με την υποχρέωση της έγγραφης ενημέρωσης του 
αναδόχου ένα μήνα πριν. 
.                              Άρθρo 10ο

 Κρατήσεις
10.1. Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί, βαρύvoυv oι   νόμιμες   κρατήσεις 

Άρθρo 11o
Πληρωμή

            11.1. Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της αξίας, μετά από την υπογραφή των 
σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ως προς τα δικαιολογητικά 
πληρωμής  και  λοιπά  στοιχεία  ισχύουν  τα  όσα  αναφέρονται  στο  άρθρο  200  του 
Ν.4412/2016.           

Άρθρo 12o
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού

   12.1. Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv 
συμμετoχή σε αυτόv, συvτάσσovται στηv Ελληvική γλώσσα.

Άρθρo 13o
Γνωστοποίηση Διαγωνισμού

   13.1 H  διακύρηξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου με 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.lefkadahospital.gr καθώς και στη Διαύγεια.
 

Άρθρo 14o
Εγγυήσεις

   14.1. Οι εγγυήσεις εκδίδovται απo πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα  voμικά πρόσωπα 
πoυ λειτoυργoύv vόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης και έχoυv σύμφωvα με 
τα  ισχύovτα  τo δικαίωμα  αυτό.  Τα  αvτίστoιχα  έγγραφα  τωv εγγυήσεωv,  αv δεv είvαι 
διατυπωμέvα στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo επίσημη μετάφραση.
  14.2. Για  τηv καλή  εκτέλεση  τωv όρωv της  σύμβασης,  o πρoμηθευτής  είvαι 
υπoχρεωμέvoς να καταθέσει εγγυητική επιστoλή  πoυ vα καλύπτει τo 5% της συvoλικής 
συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής θα λήγει 1 μήνα μετά από την λήξη 
των προσφορών.

14.3. Κατά τα λoιπά, σε ότι αφoρά τις εγγυήσεις, ισχύoυv τα αvαφερόμεvα στo 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016.

Άρθρo 15o
Ρήτρα ηθικού περιεχομένου

      Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά 
παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή 
εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ’ όσον δεν είναι και 
κατασκευαστές  οφείλουν  να  είναι  και  γνώστες  της  εφαρμογής  της  προαναφερθείσας 
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ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
.     
          

      
Άρθρo 16o

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΠΛΥΣΙΜΟ   ΚΑΙ 
ΣΙΔΕΡΩΜΑ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Σεντόνια Τμχ 1200
2 Μαξιλαροθήκες Τμχ 600

3
α) Κουβέρτες πικέ
β) Κουβέρτες μάλλινες

Τμχ
Τμχ

250
30

4 Στρωματοθήκες Τμχ 10
5 Ρόμπες Τμχ 200
6 Πετσέτες Τμχ 150
7 Παντελόνια Τμχ 150
8 Μπλούζες Τμχ 250
9 Μαξιλάρια Τμχ   30

10 Σεντόνια χειρουργείου Τμχ 400
11 Τετράγωνα χειρουργείου Τμχ 600

Ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παραλαμβάνει  καθημερινά  τον  ακάθαρτο 
ιματισμό και να παραδίδει τον καθαρό και σιδερωμένο ιματισμό στο χώρο των 
πλυντηρίων του Νοσοκομείου πρωινές ώρες και σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Άρθρo 17o

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

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

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς :
Διοίκηση 6  ης   Υγειονομικής Περιφέρειας      
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 
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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 λξη 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.-        

     

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας : ..…………………………..
Κατάστημα : ………………………………………..
(Διεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )      Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς :
Διοίκηση 6  ης   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 λξη 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.-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

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

Λευκάδα …………..

Αριθ. Πρωτ.: ……………

                                                                 

                                        
ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Λευκάδα σήμερα ………………… ημέρα …………………και  ώρα 10η π.  μ  στα 
γραφεία  το  Νοσοκομείου  μεταξύ  του  Διοικητή  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Λευκάδας 
…………………………………..  ,  που  εκπροσωπεί  νομίμως  το  Νοσοκομείο  και  του  κ. 
…………………………………   (πλυντήρια  –  στεγνωκαθαριστήρια)  , 
………………………………………………………  Συμφωνήθηκαν και συνομολογήθηκαν τα εξής : 
  Ο πρώτος τον συμβαλλομένων με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπου του Νοσοκομείου 
και  έχοντας  υπόψη  του  την  αριθμ.  ……………………………… απόφαση  του  Δ.  Σ  του 
Νοσοκομείου, ΑΝΑΘΕΤΕΙ   στον δεύτερο των συμβαλλομένων  το πλύσιμο και το σιδέρωμα  του 
ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.
  Το έργο  ανατίθεται  με  τους  παρακάτω ειδικότερους όρους και  συμφωνίες  τους  οποίους  ο 
ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα .
  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  (12)  δώδεκα μήνες δηλαδή από  ………………  έως 
………………………… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

1. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το άρθρο 135 του Ν.4412/2016 προβλέπει) σε δέκα 
ημέρες  από  την  κοινοποίηση  η  το  αργότερο  σε  δέκα  πέντε  ημέρες  ισχυουσών  όμως  των 
διατάξεων του προαναφερομένου άρθρου.

2. Συμβαλλόμενα μέρη είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Νοσοκομείου διοικητής
 ……………………………………….  και ο ανάδοχος  ……………………….

3. Το έργο που ανατέθηκε  στο δεύτερο των συμβαλλομένων είναι το πλύσιμο και το 
σιδέρωμα  του ιματισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας ως κάτωθι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ
1 Σεντόνια 
2 Μαξιλαροθήκες

3
α) Κουβέρτες πικέ
β) Κουβέρτες μάλλινες

4 Στρωματοθήκες
5 Ρόμπες
6 Πετσέτες 
7 Παντελόνια 
8 Μπλούζες
9 Μαξιλάρια

10 Σεντόνια χειρουργείου
11 Τετράγωνα χειρουργείου

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο  ΦΠΑ

4.  Τόπος και  τρόπος  παράδοσης των ειδών (καθαρού και  ακάθαρτου ιματισμού) ορίζεται  οι 
αποθήκες  υλικού  της  διαχείρισης  του  Νοσοκομείου  καθώς και  κάθε   άλλος  τόπος μέσα στο 
Νοσοκομείο καθώς και τρόπος που θα υποδειχθεί στην εταιρεία από τα αρμόδια όργανα του 
Νοσοκομείου. 
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5. Ο ιματισμός  θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο  με έξοδα του αναδόχου μέχρι τις αποθήκες του 
Νοσοκομείου.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύμβασης ύψους 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ. Π. Α καθώς και οποιουδήποτε 
άλλου στοιχείου ή δικαιολογητικού που απαιτείται και θα ζητείται από το τμήμα οικονομικού του 
Νοσοκομείου. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής η οποία πρέπει να εκδοθεί ανέρχεται στο ποσό 
των  …………………… €.
7.  Τρόπος πληρωμής:  Η πληρωμή της αξίας της  εργασίας θα γίνεται ,  μετά την προσκόμιση 
θεωρημένου  από  την  Δ.Ο.Υ.  Τιμολογίου  παροχής  υπηρεσιών  είτε  Τμηματικά  μετά  την 
εκτέλεση μέρους της  εργασίας,   είτε συνολικά και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της  
εργασίας   και την προσκόμιση όλων των νομίμων παραστατικών και σε  χρονικό διάστημα 
τριών μηνών από την  υποβολή των δικ/κών πληρωμής στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. 
8. Το Γενικό  Νοσοκομείο Λευκάδας θα έχει το δικαίωμα της αυτοδίκαιης μονομερούς λύσης της 
σύμβασης όποτε αυτό το κρίνει  σκόπιμο.
9.  Προβλεπόμενες ρήτρες ως εξής: κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης και σε 
περίπτωση που η εργασία δεν είναι  σύμφωνη με αυτήν ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος άμεσα,  
μετά την έγγραφη ή τηλεφωνική του ενημέρωση  να συμμορφώνεται  σύμφωνα με τη σύμβαση 
και πάντα με έξοδα του. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω θα κηρύσσεται  
έκπτωτος εφαρμοζόμενων όλων των διατάξεων του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.
10.Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφόρων που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλόμενων είναι ο 
οριζόμενος τρόπος σύμφωνα με τις  διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 174.
11.  Ορίζεται  με  τη  σύμβαση αυτή  ότι  αντί  της  προσφυγής στα  δικαστήρια  όπως αναφέρεται 
παραπάνω  είναι  δυνατή  η  προσφυγή  των  συμβαλλομένων  σε  διαιτησία  (  άρθρο  176  του 
Ν.4412/2016 ), οι αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους συμβαλλόμενους χωρίς να 
αναιρείται η προηγούμενη παράγραφος αριθμ.11 της σύμβασης αυτής  
12.  Σε ότι  αφορά τις υποχρεώσεις του αναδόχου ως προς τη σύμβαση αυτή ισχύουν και  θα 
εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 188.
13. Παρακαλείται ο ανάδοχος  για οποιαδήποτε ασυμφωνία της σύμβασης αυτής προς την 
προσφορά του να ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα οικονομικού του Νοσοκομείου.
14. Το κείμενο της σύμβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειμένου.
15. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα διαβάστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και 
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 
ΜΙΧΑΣ Σ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ             
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