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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ: 3/2016 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « «ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ». CPV:19521000-4 

 
Ο ∆ιοικητής  του Νοσοκοµείου Λευκάδας  έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  
2. Το Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/01) “Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”. 
3. Το Π.∆118/2007 (FEK 150 T.A) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου" (Κ.Π.∆). 
4. To Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995).  
5. Τον Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και 
άλλες ∆ιατάξεις».Τον Ν.3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού 
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και 
άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών). 

6. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

7. Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26 3 2014) « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 
π.δ.318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις. 

8. Την Αριθµ. 6884/31-12-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3693/Β/31-12-2014) ορισµού φορέων διενέργειας για 
την υλοποίηση του ΠΠΥΥΦΥ έτους 2014, πιστώσεις 2015. 

9. Την αριθµ. 254/06-02-2015 απόφαση του ∆ιοικητή της 6η ΥΠΕ σχετικά µε χορήγηση 
εξουσιοδότησης και ορισµού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισµών που 
περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο ΠΠΥΥ 2014-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 

10. Την αριθµ. 3η/8-4-2016 (θέµα 5ο) απόφαση του ∆.Σ. 
11. Τις αναγκες της υπηρεσίας. 
12. Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προµηθειών Νόµοι και    διατάξεις. 

 
 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι 
1. Πρόχειρο ,  διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια 

«ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΠΟΛΥΣΤΥΡΟΛΙΟΥ»  προϋπολογισµού 10.525,42€ (ΚΑΕ 1381&1129) για τις ανάγκες 
του νοσοκοµείου µας για ένα έτος. 

2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
3. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 23-5-2016 ΗΜΕΡΑ:∆ΕΥΤΕΡΑ ΩΡΑ:12:00. 
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4. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ. Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
5. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. 
 

∆ικαίωµα συµµετοχής - Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συµµετoχής 
 
∆ικαίωµα 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 171€ . 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία πρέπει: 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους 

της διακήρυξης στην οποία συµµετέχουν. 
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι :ασφαλιστικά 

και φορολογικά ενήµεροι 
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραµµένοι 

στο οικείο επιµελητήριο . 
     Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ∆ιατάγµατος (άρθρο 6 παρ. 1 περ β΄ Π.∆. 118/2007). 

 

Ο ρ ο ι   σ υ µ µ ε τ ο χ η ς  σ τ ο  δ ι α γ ω ν ι σ µ ο 
 1. Οι προσφορές πρέπει να είναι καθαρογραµµένες χωρίς σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Θα φέρουν τον τίτλο της εταιρείας ή του ιδιώτη και θα 
απευθύνονται προς την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Θα φέρουν σαν τίτλο την προµήθεια 
που αφορά και τον αριθµό της διακήρυξης στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του 
φακέλου που τις περιέχει. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισµένο φάκελο. Υποχρεωτικά σε δύο 
(2) αντίγραφα τόσο οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ όσο και οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ. 
2. Η τιµή της προσφοράς θα περιλαµβάνει όλες τις νόµιµες κρατήσεις.  
3. 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).   
4. 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. 
5. Οι προσφορές θα ισχύουν 120 ΗΜΕΡΕΣ. 
6. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, ή ανεπίδεκτες εκτίµησης, εκπρόθεσµες, υπό αίρεση ή τέτοιες 
που τροποποιούν τους όρους της διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 
 7. Η παράδοση των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνεται µέσα στο χρόνο που ορίζει η διακήρυξη αυτή. 
8. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών µετά την παράδοση και την 
οριστική παραλαβή µε χρηµατικό ένταλµα και µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά και για το σύνολο της 
αξίας. 
9. Σε περίπτωση που το προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε την υπογραφείσα σύµβαση, ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση του σχετικού 
εγγράφου να το αντικαταστήσει µε άλλο σύµφωνο µε τη σύµβαση. 
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10. Οι προσφέροντες υποχρεωτικά θα αναγράφουν στην προσφορά τους ότι έλαβαν γνώση των όρων 
της διακήρυξης αυτής και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και µε την υποβολή της προσφοράς ο 
προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται στην 
προσφορά του όπως είναι υποχρεωτικό. 
 

 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν εγγράφως προσφορές µέσα 
στην προθεσµία που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται 
µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού (20/5/2016) µέσα στις εργάσιµες 
ώρες (εως14:30). Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή 
του σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όµως ότι τούτο θα περιέλθει στην 
Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς 
µε τα τεχνικά στοιχεία. 
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν 

τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται 
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που 
κατατέθηκαν µε την προαναφερόµενη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού τυχόν 
υποβληθείσα προσφορά από προµηθευτή που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την 
Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.  
Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελo, στov oπoίo θα 
αvαγράφεται ευκριvώς: 
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

• Ο πλήρης τίτλoς τoυ Νοσοκοµείου ήτoι:  
  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                  

• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµερoµηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ. 
• Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα. 
• Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 
Kλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα 

εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συµµετoχής της παραγράφου «∆ικαίωµα συµµετοχής-  
Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικα συµµετoχής»   της παρούσης. 
• Κλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα 

(1) Αvτίγραφο, µε τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της πρoσφoράς που αναγραφονται στο ΜΕΡΟΣ Β, 
• Κλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) Πρωτότυπο και 

ένα (1) Αvτίγραφο, µε τα oικovoµικά στoιχεία της πρoσφoράς όπως το Υπόδειγµα 
οικονοµικής προσφοράς στο τέλος της διακήρυξης. 

• Οι φάκελoι  θα είvαι σφραγισµέvo ι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. 
 
                             

Α ξ ι ο λ ό γ η σ η    Π ρ ο σ φ ο ρ ώ ν 
Για την επιλογή της χαµηλότερης προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές για τα είδη  που 

έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτά και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.Η αξιολογηση 
θα γίνει σε ένα σταδιο. 
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων οργάνου. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδες αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές 
εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν 
απόρριψη προσφορών. 

Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες  προµηθευτές. 

Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα σε δέκα (10) ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης, προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία θα λήγει 2 
µήνες µετά την λήξη της σύµβασης και θα παραµείνει στο Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης. 
Στην περίπτωση που οι ανακηρυχθέντες προµηθευτές δεν προσέλθουν µέσα στην προθεσµία που τους 
ορίστηκε να υπογράψουν την σχετική σύµβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι από την 
κατακύρωση που έγινε στο όνοµά τους και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση 
του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου και τους επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το Π.∆. 118/2007 κυρώσεις. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και32 µέχρι 34 του Π.∆. 118/2007. 
9. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (.Οµοίως και εναλλακτικές 
προσφορές). 
 
10.  ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους συµµετέχοντες µετά την κατάθεση των προσφορών τους, δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από 
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά  από σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 

 

ΙΙΙ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Η αρµόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας απoσφράγισης αυτών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. Προσφορές που 
υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται,  
αλλά  παραδίδονται στην Υπηρεσία για  επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια  σε ένα σταδιο,  µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και  

µονογράφονται από την επιτροπή.  
 

2. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και 
σφραγίζονται από την επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος, 
επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίνεται µε τα άλλα δικαιολογητικά στην 
Υπηρεσία. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους 
συµµετέχοντες του διαγωνισµού απo τo φορέα της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων- 
Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας µε FAX ή τηλεφωvικά. 
 
3.  Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων τους, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. 
 
4. Οι δικαιούµενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν  
γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.  
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
PROSPECTUS και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
1. Τα Prospectus, όταν ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του µητρικού 
κατασκευαστικού Οίκου και να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο Οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο 
πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και ∆ηµόσιο) του 
ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα 
αναγραφόµενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του Οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους.   
 
ΙΙ. ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό οφείλουν να καταθέσουν ένα (1) δείγµα ανά είδος (τύπο) των 
προσφεροµένων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες του άρθ. 11 & 38 του Π.∆. 118/2007 και εφόσον ζητηθούν 
από την Υπηρεσία επιπλέον δείγµατα, οφείλουν να τα προσκοµίσουν. Η αξίας τους βαρύνει αυτούς. Η 
µη κατάθεση δειγµάτων συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 
 
2. Η κατάθεση των δειγµάτων γίνεται πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού, κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 11 & 38 του Π.∆. 118/2007 και η απόδειξη παραλαβής τους από την Υπηρεσία υποβάλλεται 
µαζί µε την προσφορά. Τα σχετικά δείγµατα θα αναγράφουν στη συσκευασία τον αύξοντα αριθµό του 
είδους (τύπου), που αναφέρεται στο Παράρτηµα Α’ της διακήρυξης. 
 
ΙΙΙ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η χρονική ισχύς της σύµβασης ορίζεται στους 12 µήνες. Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει δικαίωµα 
µονοµερώς δίµηνης παράτασης ή ίσης µε την ισχύ της σύµβασης εκ µέρους της Υπηρεσίας µε απόφαση 
αιτιολογηµένη του ∆. Σ, µε τη σύµφωνη γνώµη του συµβασιούχου και µε τους ίδιους όρους και τιµές της 
κατακύρωσης. Για κάθε µήνα παράτασης η 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. 
 
IV. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ∆ΙΚΑΙΟ  
1. Εκτός από τις προβλεπόµενες στο Π.∆.118/2007 κυρώσεις, ο προµηθευτής θα βαρύνεται για κάθε 
ζηµία που τυχόν θα προκύψει από την µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σύµβασης. 
 
2. Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά µε την ερµηνεία ή την  
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος  
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής  
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί  
σύµφωνα µε τα παραπάνω οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Λευκάδα.  
∆εν αποκλείεται όµως για ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να προβλεφθεί  
στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύµφωνα πάντα µε  
την Ελληνική Νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η  
αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά ∆ικαστήρια και τα οριζόµενα στην  
παραπάνω παράγραφο.  . 
 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. 
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  II A.  ΠIΝΑΚΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
                               ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
 
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1. Σετ w.c. (βουρτσάκι + θήκη) 10 τµχ 

2. Σκούπες πλαστικές 60 τµχ 

3. Σύρµα χονδρό φωλιά 500 τµχ 

4. Σύρµα ψιλό 1κgr 10 τµχ 

5. Σφουγγάρια µε σύρµα κανονικό µέγεθος 600 τµχ 

6. Σφουγγαρίστρες ανταλλ. περούκες 
αντιµικροβιακες πράσινες  

200 τµχ 

7. Σπόγγοι απορροφ.τύπου Vettex 500τµχ 

8. Καπάκια για κεσεδάκια των 240γρ 12000τµχ 

9. Κεσεδάκια 240γρ 15000τµχ 

10. Σφουγγαρίστρες οικιακές 200τµχ 

11. Καλαθάκια WC µε πεντάλ 10τµχ 

12. Μπαταρίες ΑΑ 500τµχ 

13. Μπαταρίες ΑΑΑ 500τµχ 

14. Μπαταρίες C µεσαίες 60τµχ 

15. Μπαταρίες 9volt αλκαλ.πλακε 60τµχ 

16. Κουτάλια πλαστικά µ.χ  10.000τµχ 

17. Πηρουνια πλαστικά µ. χ µεγάλα  10.000τµχ 

18. Ποτήρια µ.χ πλαστικά µεγάλα 20.000τµχ 

19. Πιάτα πλαστικά µ.χ τριθέσιο 8.000τµχ 

20. Παρκετέζα 20τµχ 

21. Κάδοι απορριµµάτων µεσαίοι 5τµχ 

22. Κοντάρι σκούπας 150τµχ 

23. Ξυριστικές µηχανές απλες 1.500τµχ 

24. Φαράσια πλαστικά 10τµχ 
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25. Λαδόχαρτο  σε φύλλα 100κιλ 

26. Σακούλες απορριµµάτων (για καλαθάκια 
w.c.των 20 τµχ) 

 400 ρολλά 

27. Σακούλες απορριµµάτων  µαύρες 60χ80 6.000 κιλά 

28. Σακούλες µπλε µικρές 40 κιλά 

29. Χαρτί ρολό κουζίνας 400 gr σε φύλλα µε καλή 
διάτρηση (πολύ µαλακό, να µην τρίβεται, 
100% καθαρός χηµικός πολτός, όχι το 
ανακυκλωµένο) 

 
2.000 τµχ 

30. Χαρτί υγείας 70 gr σε φύλλα µε καλή διάτρηση 
(πολύ µαλακό, να µην τρίβεται, 100% καθαρός 
χηµικός πολτός, όχι το ανακυκλωµένο) 

 
12.000τεµ 

31. Χαρτοπετσέτες επαγγελµατικές (400 φύλων) 
(πολύ µαλακές, να µην τρίβονται, 100% 
καθαρός χηµικός πολτός, όχι το 
ανακυκλωµένο) 

 
400 τµχ 

32. Χειροπετσέτες (ζικ – ζακ) 200 φύλλων  µε καλή 
διάτρηση (πολύ µαλακές, να µην τρίβονται, 
100% καθαρός χηµικός πολτός, όχι το 
ανακυκλωµένο) για τοποθέτηση σε συσκευές 
χειροπετσετών τοίχου   

2.000 πακ 

           
 
* Τα ανωτέρω είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και για όσσα εξ αυτών δεν υπάρχει 

λεπτοµερής τεχνική  περιγραφή , η αξιολόγηση θα γίνεται µε βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
απορέουν από την περιγραφή τη ονοµατολογίας του. 

* α) Σε περίπτωση που τα προσφερόµενα είδη προσφέρονται σε διαφορετικές µονάδες µέτρησης 
σε σχέση µε την µονάδα µέτρησης της περιγραφής του είδους στην διακήρυξη , οι προσφέροντες είναι 
υποχρεωµένοι να αντιστοιχίσουν µε σαφήνεια την µονάδα µέτρησης του προσφερόµενου είδους ως 
προς την µονάδα µέτρησης της διακήρυξης για να υπάρχει η δυνατότητα οικονοµικής σύγκρισης των 
προσφεροµένων ειδών. (ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

*β)  Οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες σε περίπτωση που σε ζητούµενα  είδη της διακήρυξης  έχουν 
προσδιοριστεί διαστάσεις εκτός της αντιστοιχίας µε τον αύξοντα αριθµό του ζητούµενου είδους να 
προσδιορίζουν σε ποιο ζητούµενο είδος α, β, γ……. αντιστοιχεί το προσφερόµενο είδος και ως προς την 
διάσταση εφόσον βέβαια αυτά δεν παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις(ΟΡΟΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ). 

 
Τυχόν εµπορικές ονοµασίες έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα και µόνο. Κάθε πιθανή τυχόν εµπορική 
ονοµασία στα παραπάνω είδη να θεωρηθεί σαν τύπου τάδε……. 
 

 
Οι διαστάσεις που τυχόν αναφέρονται είναι ενδεικτικές του τι εξυπηρετεί    το Γενικό Νοσοκοµείο 

Λευκάδας και ως εκ τούτου δεν είναι απαγορευτικό στο να προσφερθούν και διαστάσεις οι οποίες δεν 
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έχουν ουσιώδη απόκλιση των ζητουµένων µε την µόνη προϋπόθεση όπως προαναφέραµε,  ότι η 
προσφέρουσα εταιρεία έχει την υποχρέωση να αντιστοιχίσει ακριβώς το προσφερόµενο είδος µε το 
ζητούµενο και µε τον τρόπο που περιγράψαµε ανωτέρω.   
 
 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Η πληρωµή της αξίας των ειδών  θα γίνεται µε βάση την συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των 
προσφεροµένων ειδών, όπως αυτά αναγράφονται αναλυτικά στην οικονοµική  προσφορά µετά την 
οριστική παραλαβή των τµηµατικά παραλαµβανόµενων ειδών σύµφωνα µε τις ανάγκες του 35 του Κ.Π.∆. 
(Π.∆.118/2007)Νοσοκοµείου, την θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από την υπηρεσία της 
επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και κατά βάση  στα πλαίσια του Ν. 2469/97 και του άρθρου  
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από  
κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες  
κάθε φορά Νόµους και σχετικές Εγκυκλίους των αρµόδιων Υπουργείων.  
Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος όπως κάθε  
φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
2. Απαγορεύεται η εκχώρηση της σχετικής σύµβασης καθώς και ενεχυρίαση της, µε την επιφύλαξη   των 
κειµένων σχετικών διατάξεων του νόµου. 
 
X. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 15 Π.∆ 118/2007) 

  
1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και 
ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή).  
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που 
αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς 
τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆118/2007.  

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του 
διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής:  
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού:  
Στον ανοικτό διαγωνισµό, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των 
προσφορών.  
Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον δια-
γωνισµό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.  
β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συµµετοχή 
οποιουδήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού 
και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του 
σχετικού φακέλου.  
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική 
απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.  
γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού (ανοικτού ή κλειστού) έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε 
γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το απο-
φασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (1 Ο) εργάσιµες ηµέρες από την 
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λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  
δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα 
και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π∆ 118/2007, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 
ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη 
κατά του οποίου στρέφεται Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το 
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (1Ο) εργάσιµες ηµέρες από 
την λήξη της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας.  

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.  

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την 
κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.  

5. Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάµει 
των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή.  
Επί της προσφυγής, αποφασίζει ο αρµόδιος Υπουργός ή το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο 
των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε αιτία"). Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να 
αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.  Η παρ. 6 
προστέθηκε µε το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α' 202). 

 
 

 
 
 
 

                       Ο  

  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Α/Α                Ο ∆/ΚΟΣ  ∆/ΝΤΗΣ                     Ο  Π.Ο.Υ                     Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

   

                ΑΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.                                ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ Γ.                        ΣΤΕΡΓΙΟΥ  Ε.               ΛΟΓΟΘΕΤΗ  Σ. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Α/Α ΕΙ∆

ΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 

Π.Τ/ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Υ ΤΙΜΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  

ΕΚΑΠΤΥ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆Α

Σ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙ

ΚΗ ΤΙΜΗ  

ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΤΕΛΙΚ

Η ΤΙΜΗ 

ΜΕ  

ΦΠΑ 

  

 

 

 

  

 

 

 

     

 
 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  κ.λ.π. 
1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Ονοµασία Τράπεζας : ……………………………………… 
Κατάστηµα : ………………………………………………….                
(∆ιεύθυνση – τηλέφωνα - fax )          Ηµεροµηνία έκδοσης   ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 

∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. ……………    ΕΥΡΩ  ………………….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. ….……………………….. (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας 
……………………………………….. ∆/νση …………………………………………………………. για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της ……………………………….......……. για την προµήθεια …………………………………….………………………………….. 
σύµφωνα µε την υπ. αρ.......διακήρυξη  σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ 
όλο τον χρόνο ισχύος της. 
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. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό 
αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη). 
 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 
2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας : ..………………………….. 
Κατάστηµα : ……………………………………….. 
(∆ιεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )           Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 

∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….……… ΕΥΡΩ …………………………..…….. 
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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 ………………………………………..∆/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 ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 

 
     Λευκάδα ………. 
 
    Αριθ. Πρωτ.:………….       
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ    υπ’αριθµ. ………………….  
 
 
 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ   
 
ΚΑΙ  
 
 
ΤΗΣ ………….……………….  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………. υµβατικού  
 
Τιµήµατος ……………… € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
 
   Στη Λευκάδα σήµερα …………………ηµέρα ……………………… και ώρα 10η π.µ στα γραφεία του νοσοκο                                                                                                                                              
µείου µεταξύ του διοικητή του νοσοκοµείου κ……………………… που εκπροσωπεί νόµιµα το Νοσοκοµείο µε την ιδιότητα του 
αυτή και της εταιρειας: ………………………………………………………….       συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα εξής: 
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    Ο πρώτος των συµβαλλόµενων διοικητής του νοσοκοµείου  έχοντας υπόψη του την αριθµ …….η συνεδρίαση 
θέµα……….ο /…………  απόφαση του  ∆. 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 (όπως το Π.∆118/2007 προβλέπει) σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση η το αργότερο σε 
δέκα πέντε ηµέρες ισχυουσών όµως των διατάξεων του προαναφεροµένου Π. ∆  118/2007. 
   3. Συµβαλλόµενα µέρη είναι για εν  το νοσοκοµείο ο νόµιµος εκπρόσωπος του διοικητής ……………………….. για  δε την 
εταιρεία  …………………………………………………………………………………………………………………………………………   
4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προµηθεύει το νοσοκοµείο 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 του είδους ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του νοσοκοµείου καθώς και κάθε  άλλος τόπος 
µέσα στο νοσοκοµείο που θα υποδεικνύεται στην εταιρεία σας   από τα αρµόδια όργανα του νοσοκοµείου. 
   7. Τρόπος παράδοσης. Το είδος θα παραδίδεται στο νοσοκοµείο όπως αναφέρεται παραπάνω συσκευασµένα και µε έξοδα 
του προµηθευτή µέχρι τις αποθήκες του νοσοκοµείου. 
   8. Χρόνος   παράδοσης  του είδους ορίζεται σε (4) τέσσαρες ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και ύστερα 
από έγγραφη παραγγελία του νοσοκοµείου µας.  
   9. Τεχνικές προδιαγραφές του είδους είναι οι προδιαγραφές που ζητήθηκαν µε την αριθµ …………………. διακήρυξη του 
διαγωνισµού και οι οποίες σαφώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθµ (….) 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 του προµηθευόµενου είδους                                                                                                               
ως εξής :Η εταιρεία σας υποχρεούται  να παραδίδει τα είδη 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 του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική παραλαβή µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος για όλο το συµβατικό ποσό και χρόνος πληρωµής του είδους είναι ο καθοριζόµενος απο το 
Νόµο. Στα συµβατικά είδη γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.  
   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 το 
προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε αυτήν ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίηση 
σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος µε άλλο σύµφωνα µε τη σύµβαση και πάντα µε έξοδα της εταιρείας του προµηθευτή 
Όποιος δεν θα συµµορφώνεται µε τα παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρµοζόµενων όλων των διατάξεων του άρθρου 34 
του Π. ∆ 118/2007. 
   15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων ισχύουν ρητά όλες οι διάταξεις 
του Π.∆ 118/2007. Κάθε διαφορά που θα µπορούσε να προκύψει από την εφαρµογή της σύµβασης αυτής, και δεν τακτοποιηθεί 
µµεταξύ των ενδιαφεροµένων, υπάγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων Λευκάδας. 
    16. Ορίζεται µε τη σύµβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια οπός 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 όλες οι διατάξεις 
του Π. ∆ 118/2007 άρθρο 23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33 και 34. 
   18. Με τη σύµβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρµόζονται  οι όροι της διακήρυξης ………………..  
   19. Το κείµενο της σύµβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειµένου σύµφωνα µε όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 24 
παράγραφος 3 του Π.∆ 118/2007. 
   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. 

                                                                                                                                            -Ο- 

                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                              ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ          
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