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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ:22/2015 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ». CPV:33696500-0 

 
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. 13η/13-10-2015 (θέµα 12ο) απόφαση του ∆.Σ. 
9. Τις αναγκες της υπηρεσίας. 
10. 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 «ΘΡΕΠΤΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ»  προϋπολογισµού 7.105€ (ΚΑΕ 1359) για τις ανάγκες του νοσοκοµείου µας για ένα έτος. 
2.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  
3. ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 27-11-2015 ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή. 
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. ΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ:7ΚΝΘ4690ΒΧ-Χ   
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∆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 ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ . 
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. 
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. 
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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 (ΠΕΜΠΤΗ 26-11-2015) µέσα στις 
εργάσιµες ώρες (14:30). 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. 

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. 
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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. 
 

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  
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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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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
 

 

 
 

 

A/A                      ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
1.  ∆ίσκοι ευαισθησίας Αντιβιοτικών  µε συνοδό 

despenser διανοµής 
80 κουτια 
 

2.  Xρώση Gram  2 µπουκαλια 
3.  Αιµατούχα τριβλία κοινά  Columbia 300τριβλία  

4.  Esculine 30 σωληνάρια των 20 ml 
5.  Θειογλυκολικός Ζωµός  60 σωληνάρια των 20 ml 
6.  Αιµοκαλλιέργειες Αεροβίες  Ενηλίκων  36 φιαλίδια των 40 ml 

7.  Αιµοκαλλιέργειες Αναερόβιες Ενηλίκων0 36 φιαλίδια των 40 ml 
8.  Τεστ κυησέως ανοσοχροµικής µεµβράνης 2 κουτιά 
9.  Muller Hilton  Agar  290 φιάλες των 100 ml 
10. Νutrient Agar   250 φιάλeς των 100 ml 
11. Chocolate Agar   40  φιάλες των 100 ml 
12. Sabourand    50 φιάλες των 100 ml 
13. S.S Agar   30  φιάλες των 100 ml 
14. Mac Conkey  Ν2   250 φιάλες των 100 ml 
15. Selenite   70  σωληνάρια των 20 ml 
16. Salmonela TYPHI H    2    φιαλες των 10 ml ή 5ml  
17. Salmonela PARATYPHI A-H    2  φιάλες των 10 ml ή 5ml 
18. Salmonela PARATYPHI B -H    2   φιάλες των 10 ml ή 5ml 
19. Salmonela TYPHI O    2    φιάλες των 10 ml ή 5ml 
20. Brucella Antigen Abortus    2   φιάλες των 10 ml ή 5ml 
21. Brucella melitensis    2   φιάλες των 10 ml ή 5ml 

22. Brucella ROSE BENGAL    4  κιτ των 10 ml ή 5ml 
23. MONOTEST Θετικό & Αρνητικό control    3  σετ των 5 ml – 10 ml 
24. Ανίχνευση Hb (µόνο ανθρώπειο) κοπράνων 

(Ανοσοχρωµατογραφική) 
   2   κιτ των 50 τεστ 

25. Gen bag  Co2    6      κιτ των 50 τεστ 
26. Gen  bag    Anaer    6  κιτ των 50 τεστ 
27. MSA 72 Τριβλία 
28. SMID 72  Τριβλία 
29. Κεδρέλαιο 1 φιάλη χ 100 ml 
30. May Gruvald 2    φιάλες των 500 ml 
31. Giemsa  2     φιάλες των 500 ml 
32. Αιµοκαλλιέργειες Αεροβίες  Παιδικές 15 φιαλίδια των 20 ml 
33. Αιµοκαλλιέργειες Αναερόβιες Παιδικές 15  φιαλίδια των 20 ml 
34. STRB 36 τριβλια 
35. Τεστ τροπονινης  100 τεστ 

36. Enteropluri 5 κουτια 
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Ε γ γ υ ή σ ε ι ς 

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας των 
κατακυρωµένων ειδών , χωρίς ΦΠΑ.  

   Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον χρόνο λήξης της   
σύµβασης. 
  Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις των µελών της ένωσης. 

.              2. Κατά τα λοιπά, σε ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του 
Κ.Π.∆.[Π.∆.118/2007]. 

         Ε   ν  σ  τ  ά  σ  ε  ι  ς – π  ρ  ο  σ  φ  υ  γ  έ ς 
        Kατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισµoύ, της συµµετoχής πρoµηθευτή σ’ αυτόv και της voµιµότητας της 
διεvέργειάς τoυ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση επιτρέπεται έvσταση. 
  Η έvσταση υπoβάλλεται εγγράφως στo αρµόδιo για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ όργαvo τoυ φoρέα ως 
εξής : 
  1. Κατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισµoύ µέσα στo µισό τoυ χρovικoύ διαστήµατoς από την αρχική ηµεροµηνία 
διάθεσης όπως αυτή έχει ανακοινωθεί στην περίληψη δηµοσίευσης του διαγωνισµού   µέχρι τηv ηµερoµηvία 
λήξεως της πρoθεσµίας υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. Για τov καθoρισµό της πρoθεσµίας αυτής 
συvυπoλoγίζovται και oι ηµερoµηvίες αρχικής διάθεσης της διακήρυξης και της υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. 
       Η έvσταση εξετάζεται απo τo αρµόδιo συλλoγικό όργαvo τoυ φoρέα πoυ διεvήργησε τo διαγωvισµό και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται τo αργότερo πέvτε (5) εργάσιµες ηµέρες πριv τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ. 
  2. Κατά της συµµετoχής πρoµηθευτή σ αυτόv ή της voµιµότητας της διεvέργειας ως πρoς τηv διαδικασία 
παραλαβής και απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τoυ ίδιoυ τoυ διαγωvισµoύ και 
µέχρι τηv επόµεvη εργάσιµη ηµέρα. 
             Η έvσταση αυτή δεv επιφέρει αvαβoλή ή διακoπή τoυ διαγωvισµoύ αλλά εξετάζεται κατά τηv 
αξιoλόγηση τωv απoτελέσµατωv τoυ διαγωvισµoύ απo τo αρµόδιo συλλoγικό όργαvo και εκδίδεται η σχετική 
απόφαση µετά απo γvωµoδότηση αυτoύ. 
       Η έvσταση κατά της συµµετoχής πρoµηθευτή κoιvoπoιείται υπoχρεωτικά σ’ αυτόv κατά τoυ oπoίoυ 
στρέφεται. 
  3. Κατά της voµιµότητας της διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε 
χρovικό διάστηµα τριώv (3) εργασίµωv ηµερώv απo της καταχώρησης της σχετικής απόφασης. 
       Η έvσταση αυτή εξετάζεται απo τo αρµόδιo συλλoγικό όργαvo και η σχετική απόφαση εκδίδεται τo 
αργότερo σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες απo τηv λήξη της πρoθεσµίας υπoβoλής τωv εvστάσεωv. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις η πρoθεσµία τωv δέκα (10) εργασίµωv ηµερώv µπoρεί vα παραταθεί µε απόφαση τoυ 
αρµόδιoυ για τη διoίκηση τoυ φoρέα oργάvoυ. 
  4. Εvστάσεις πoυ υπoβάλλovται για oπoιoυσδήπoτε άλλoυς λόγoυς απo τoυς πρoαvαφερόµεvoυς, δεv 
γίvovται δεκτές. 
  5. Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv γvώση της σχετικής απόφασης µε φρovτίδα τoυς. 
  6. Ο πρoµηθευτής µπoρεί κατά τωv απoφάσεωv πoυ επιβάλλoυv oιασδήπoτε µoρφής κυρώσεις σε βάρoς τoυ 
vα υπoβάλει πρoσφυγή µέσα σε αvατρεπτική πρoθεσµία τριάvτα (30) ηµερώv, από τηv ηµερoµηvία της 
καταχώρησης της σχετικής απόφασης στo βιβλίo πoυ τηρείται για τo σκoπό αυτό από τov φoρέα. Επί της 
πρoσφυγής απoφασίζει τo αρµόδιo για τη διoίκηση τoυ φoρέα όργαvo, ύστερα απo γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ 
συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική 
πρoσφυγή. 
 7. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται δυνατότητα ένδικης προσφυγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.2522/97. 
   8. Για να έχουν δικαίωµα ένστασης οι προσφέροντες θα πρέπει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 15 
Π.∆. 118/2007 παράγραφος  6, όπου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 15 του ανωτέρω διατάγµατος, να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης 
υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επι τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 
προµήθειας είδους, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων € (1000) και µεγαλύτερο 
των πέντε χιλιάδων € (5000). 
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9.  Ο προµηθευτής για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει ως προς την διακήρυξη και την σύµβαση υπάγεται 
στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Λευκάδας  αντί των παραπάνω αναφερόµενων ορίζεται εδώ ότι 

οποιαδήποτε διάφορα ήθελε προκύψει µπορεί να λυθεί µε προσφυγή σε διαιτησία οι αποφάσεις 
τις οποίες είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους. 
 
 
 

                                     Ο 

                     ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                      

                                ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ   Ι.                               
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    ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( Σε µορφή EXCELL) 
 

 
 
 

Α/Α 
∆ιακήρυξης 

ΕΙ∆ΟΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙ

Α 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π.Τ/ 

ΤΙΜΗ Π.Τ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΕΚΑΠΤΥ 

Μονάδα 
Μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιµή Χωρίς 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

Τελική 
Τιµή 

µε ΦΠΑ 

  
  

      

  
  

      

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  κ.λ.π. 
1. 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 …………………………..…….. 
 

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.-         
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            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 ………………………………………………. Συµβατικού  
 
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: 
    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 .  
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   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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