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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ.  12/2015              
Ο Διοικητής  του Νοσοκομείου Λευκάδας έχοντας υπόψη του:

1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα  και Ρυθμίσεις Συναφών 
Θεμάτων».

2. Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ Α’  64/16-3-2007),  με  το  οποίο  έγινε  προσαρμογή  της 
Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί  συντονισμού  των 
διαδικασιών  σύναψης  Δημόσιων  Συμβάσεων  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών»,  όπως 
τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ  Α’ 150 /10-7-2007).
4. To  Ν.  2362/95  «Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του  κράτους  και  άλλες 

διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995)
5. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 

του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του 
Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά.

6. Το Ν. 3329/2005  «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.

7. Το  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007)

8. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.

9. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /
19-7-1974)

10. Το Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και  της τοπικής ραδιοφωνίας, 
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 159 /3-8-1995), 
όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005.

11. Το  Ν.  3310/2005  «μέτρα  για  την  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά  την  διαδικασία  σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’  30 /14-2-
2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005)

12. Το  Π.Δ.  82/1996  «Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που 
μετέχουν  στις  διαδικασίες  ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών 
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προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την 
τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.

13. Την  υπ’αρ.  20977/23-8-2007  κοινή  απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007)

14. Την  υπ’αρ.  1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005  απόφαση  του  Υφυπουργού  Οικονομίας  και 
Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /
16-11-2005)

15. Το Ν.  2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων,  άλλες ρυθμίσεις  θεμάτων Υπουργείου 
Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 
(ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 
3310/2005.

16. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)

17. Την υπ’αρ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και 
εβδομαδιαίων  νομαρχιακών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών),  ημερησίων  και  εβδομαδιαίων 
τοπικών  εφημερίδων  (πρώην  επαρχιακών εντός  των  νομών Αττικής  και  Θεσσαλονίκης)  που 
έχουν  την  δυνατότητα  καταχώρησης  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου»  (ΦΕΚ  Β’ 
1226/17-7-2007)

18. Το Ν.  2522/1997 (ΦΕΚ Α’  178 /8-9-1997)  περί  Δικαστικής  προστασίας,  κατά  το  στάδιο που 
προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών 
με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ.

19. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από 
εμπορικές επιχειρήσεις).

20. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας 
και  την  ανάπτυξη  βασικών  τομέων  του  εμπορίου  και  της  αγοράς  –  Θέματα  υπουργείου 
Ανάπτυξης», άρθρο 35.

21. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003)
22. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
23. Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και    διατάξεις 

(Σημείωση:  Προσοχή  ο  προσυμβατικός  έλεγχος  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  και  η  νομοθεσία  για  την  
ονομαστικοποίηση  μετοχών  Α.Ε.  ισχύουν  μόνο  στην  περίπτωση  που  ο  διαγωνισμός  και  η  
προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτού εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων σχετικών νόμων.)

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Πρόχειρο διαγωνισμό με ανοιχτές διαδικασίες και με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

για την προμήθεια «ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ», για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας 
Τεχνητού Νεφρού του Γ. Ν. Λευκάδας για διάρκεια 4 μηνών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.316,27 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Το ποσό που αναλογεί στο αναφερόμενο διάστημα έχει δεσμευτεί με την αριθμ ΑΔΑ: 6ΞΨΙ4690ΒΧ-038

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15/7/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:   μ.μ στα Γραφεία του 
Νοσοκομείου από την αρμόδια επιτροπή.
Προσφορές  που  κατατίθενται  μετά  τις  15-7-2015  και  ώρα  10:00  π.μ΄  είναι  εκπρόθεσμες  και 
επιστρέφονται.

Η  πληρωμή  της  αξίας  των  ειδών   θα  γίνεται  μετά  την  οριστική  παραλαβή  των  τμηματικά 
παραλαμβανόμενων ειδών σύμφωνα με τις ανάγκες του 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 των οικονομικών δυνατοτήτων του Νοσοκομείου
Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή 
οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.

2

ΑΔΑ: ΩΨΗΙ4690ΒΧ-Β5Ε



Διακήρυξη με τους όρους,  καθώς και  συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται  κάθε εργάσιμη 
ημέρα τις ώρες εργασίας των Δημόσιων Υπηρεσιών και μέχρι 6 (έξη) ημέρες το αργότερο πριν την 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αρθρο 1ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής.
Αρθρο 1ο (Άρθρο 6 - Π.Δ. 118/07)

 1  Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα 
εξής: 
α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07. 
β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), στην οποία : 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν. 
ίί. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου καταστάσεις, 
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. 
α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
- είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο , ή ασκούν γεωργικό , ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά 
περίπτωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της 
παρ. 2 του παρόντος, 
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
κατάσταση. 
ίiί. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 
παρόντος. 
γ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί 
µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' 
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής , ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται 
κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του παρόντος: 
α. Οι Έλληνες πολίτες: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη , ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, 
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεωκοπίας. 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής , ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) 
και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία 
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
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(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' 
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι 
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης 
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του Δηµοσίου ή του οικείου ΟΤ Α. 

β. Οι αλλοδαποί: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστα-
σής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. 
α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. 
α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές 
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
(1) Τ α παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του παρόντος, 
αντίστοιχα. 
(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής , ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα). 
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.  και 
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα 
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου. 
(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από 
την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας 
είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' 
και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί 
υπό ειδική εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 
πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της 
συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. 
δ. Οι Συνεταιρισµοί: 
(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συµβουλίου δεν 
έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 
του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον 
πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του παρόντος 
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άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ 
της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. 
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των προβλεποµένων 
ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς 
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται 
αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεποµένων ορίων 
της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος, από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. 
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν 
εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω 
νοµικές καταστάσεις. 
4. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. 
5. Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο 
είναι περιοριστική. 
Προσφορά ενώσεων προµηθευτών 
1. Η ένωση προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος 
της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης προµηθευτών. 
 2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε 
περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 
ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε 
την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. 
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση 
του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Άρθρο 2Ο 
Οι προσφέροντες στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τα ακόλουθα :
1) Δείγματα των προσφερομένων ειδών, τα οποία πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας 

που  τα  προσφέρει. Επιτρέπεται  η  αποστολή  των  δειγμάτων  στην  Υπηρεσία  μέχρι  και  τέσσερις  (4) 
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση όμως ότι 
αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.

2) Εγγυήσεις
1.  Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα νομικά  πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση.

2.Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση-το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να κατά βάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση.

5

ΑΔΑ: ΩΨΗΙ4690ΒΧ-Β5Ε



3.Οι κατωτέρω εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:
  α)Την ημερομηνία έκδοσης.
  β)Τον εκδότη.
  γ)Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (Γ.Ν. Λευκάδας).
  δ)Τον αριθμό εγγύησης.
  ε)Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
 στ)Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
  ζ)Τους όρους ότι:
  (Ι)η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της 

διζήσεως.
 (ΙΙ)το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Γ.Ν. Λευκάδας και θα καταβληθεί ολικά ή 

μερικά μέσα σε τρις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
(ΙΙΙ)σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου.
(ΙV)ο  εκδότης  της  εγγύησης  υποχρεούται  να  προβεί  στην  παράταση  της  ισχύος  της  εγγύησης 

ύστερα  από  έγγραφο  του  Γ.Ν.  Λευκάδας,  που  θα  υποβληθεί  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της 
εγγύησης.

4.Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
Η εγγύηση στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί προϋπολογισμού του νοσοκομείου όλων 

των  ομάδων  (εφόσον  ο  προσφέρων  συμμετέχει  για  όλες  τις  ομάδες)ή  σε  ποσοστό  2%  επί  του 
προυπολογισμού  του  νοσοκομείου  ανά  ομάδα  (κωδικού)  ή  τις  ομάδες  που  που   προσφέρουν  οι 
συμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Απαραίτητη προυπόθεση για αυτούς που δεν προσφέρουν το σύνολο των ομάδων αλλά  
μέρος  αυτών,  στα  ζητούμενα   δικαιολογητικά  να  υπάρχει  και  κατάσταση  στην  οποία  θα  
αναγράφονται η ομάδα ή ομάδες των ειδών που προσφέρονται ανά κωδικό και σύμφωνα με τον  
αύξοντα αριθμό του πίνακα της σελίδας 2 ώστε να μπορεί να ελεγχθεί το ύψος της εγγυιτκής  
επιστολής συμμετοχής σε σχέση με τις προσφερόμενες ομάδες ειδών.  

Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγρ. 3 και τα ακόλουθα:
(Ι)Τον αριθμό της διακήρυξης, την ημερομηνία διαγωνισμού και το υπό προμήθεια υλικό.
(ΙΙ)Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί 

ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων που είναι της παρ. 3 τα α, ε στ και  

ζ το (ΙΙ) και ο αριθμός της διακήρυξης, μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων
5.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα ακόλουθα:
(Ι) Το υπό προμήθεια υλικό.
(ΙΙ)  Την ημερομηνία λήξης της σχετικής εγγύησης. 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.

Άρθρο 3ο

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών.
Οι προσφορές θα υποβληθούν υπογεγραμμένες μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα 

αναγράφεται ευκρινώς:  
α)Η λέξη ‘’ προσφορά ‘’
β)Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου, ήτοι: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
γ)Ο αριθμός  διακήρυξης, δ)Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε)Τα στοιχεία του αποστολέα.
  Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και 

ειδικότερα ως εξής :
  Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση 

συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία  της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα 
στον  κυρίως  φάκελο  με  την  ένδειξη  ‘’  Τεχνική  προσφορά  ‘’  καθώς  και  αντιγραφο  της  οικονομικής 
προσφοράς μόνον  με  την  ονοματολογία  των  προσφερομένων ειδών χωρίς  τις  τιμές.  Τα οικονομικά 
στοιχεία  της  προσφοράς  εγγράφως  (εις  διπλούν)  και  σε  μηχανογραφημένη  μορφή  (  WORD), 
τοποθετούνται  επί  ποινή  απορρίψεως,  σε  χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο  επίσης  μέσα  στον  κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη ‘’ Οικονομική προσφορά’’

Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε 
περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  ιδιαίτερα  και  ακολουθούν  τον  κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν 
υπάρχει  στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,  αυτή πρέπει να είναι  καθαρογραμμένη και 
μονό γραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών 
πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει 
αυτήν.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την 
κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Προσφορές  που  υποβάλλονται  ή  περιέρχονται  στην  Υπηρεσία  με  οποιοδήποτε  τρόπο 
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.

Οι  προσφέροντες  είναι  υποχρεωμένοι  να  αναγράφουν  (στην  τεχνική  και  οικονομική 
προσφορά)  τον  αύξοντα  αριθμό  καθώς  και  την  ονοματολογία  του  ζητούμενου  είδους  της 
διακήρυξης, για  τα αντίστοιχα  είδη που προσφέρουν.

Ο  προσφέρων  θεωρείται  ότι  αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως   όλους  τους  όρους  της 
παρούσας διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα 
τα  οποία  τυχόν  δεν  αποδέχεται.  Στην  περίπτωση  αυτή  πρέπει  ο  προσφέρων  να  αναφέρει  στην 
προσφορά του, τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί  από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειμένου αυτοί να αξιολογηθούν. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε 
διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της  διακήρυξης  ή  της  προσφοράς.  Διευκρινίσεις  δίνονται  μόνο  όταν 
ζητούνται, από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από 
γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ( 120 ) ημέρες. Η έναρξη 
προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  την  παρούσα 

διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη 

της, κατά ανώτατο όριο για επιπλέον χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών.
Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές  και  σε  περίπτωση  υποβολής  τους  απορρίπτονται  ως 

απαράδεκτες.   
Αρθρο 4  ο     
Ενστάσεις

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 
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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  oποιασδήπoτε 
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.Δ.  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 Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επι τοις εκατό (0,10%) επι 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).

Αρθρο 5ο 
Καταγωγή του προσφερομένου υλικού

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους ή στις αιτήσεις συμμετοχής  την 
χώρα καταγωγής των υλικών που προσφέρουν.
Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει το 
προσφερόμενο υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει 
η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν διαπιστωθεί από το Γ.Ν. Λευκάδας 
ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού , η προσφορά απορρίπτεται και στον προς φέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Δ. Σ του 
Νοσοκομείου ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών μέχρι και τριών (3) ετών ή οριστικού 
αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς οιουδήποτε φορέα, αναφερομένου στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
2286/95  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του 
διαγωνισμού  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τους  ενδιαφερομένους  προς  παροχή  εξηγήσεων  κατά  το 
άρθρο  20  του  ισχύοντος  Συντάγματος.  Η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  και  όταν  στο 
εργοστάσιο  που  δηλώνεται  για  την  κατασκευή  μερικώς  ή  ολικώς  των  υλικών  έχει  επιβληθεί  ποινή 
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αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου, που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού.
΄Όταν οι  προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο υλικό, μερικά ή ολικά σε δικό τους 
εργοστάσιο, προσκομίζονται από τον προμηθευτή, μαζί με την προσφορά του,συμφωνα με του όρου και 
τις προυποθέσεις του αρ 2 παρ. 2 του ΠΔ 118/2007, τα δικαιολογητικά των περ. δ, ε, και ζ του αρ 2 παρ.  
2 του ΠΔ 118/2007 που αφορούν μόνο τον ανωτέρω κατασκευαστή.
 Μετά την σύναψη της σύμβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με την 
προσφορά και με βάση στην οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας και μετά από 
γνώμη του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου, με απόφαση του αρμοδίου 
υπουργού ή αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. 
5.Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος η υποκατασκευαστού   <Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη 
η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του 
προσφερόμενου προιόντος, τα  έξοδα της προς τούτο συσταθεισόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν 
τον προσφέροντα ή τους προσφέροντας κατ' αναλογία.
Η καταβολή των εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις 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.>>
6.  Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών.
       << Σε  περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα 
του,  τότε  ο  προσφέρων οφείλει  να  σημειώνει  επ'  αυτών  την  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 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.>>
7.. Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις.
<<Η  προσφορά  απορρίπτεται  και  σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  εφαρμόζεται  πολιτική  τιμών 
πώλησής  κάτω  του  κόστους  κατασκευής  ή  εμπορίας  του  προϊόντος  (τιμή  Dumping)  ή  ότι  το 
προσφερόμενο προϊόν είναι αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης . Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι 
γνώστες των προαναφερθεισών μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρείας>>.  
8.  Οι προσφέροντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά 
και  τα  αντίστοιχα  πιστοποιητικά  κατά  ISO του  προμηθευτή  -  Πιστοποιητικό  σήμανσης  CE για  τα 
συγκεκριμένα   προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.
9.  Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον προσφερόμενα είδη, σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες.
10.  Οι προσφέροντες  που διακινούν ιατροτεχνολογικά  προϊόντα πρέπει  να  συμμορφώνονται  με  την 
Υ.Α.Ε3/833/99  «Σύστημα  ποιότητας  των  εταιρειών  διακίνησης  ιατροτεχνολογικών  προϊόντων».  Επι 
ποινή αποκλεισμού τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης να κατατεθούν στο φάκελο της τεχνικής 
προσφοράς.
   

   ΄Αρθρο 6ο 
Προσφερόμενη τιμή

Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε  ευρώ.
Προσφορά  που  περιέχει  τιμή  σε  συνάλλαγμα  ή  ρήτρα  συναλλάγματος  απορρίπτεται  ως 

απαράδεκτη.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι  τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση , 

εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπει η διακήρυξη αυτή.
Εάν  το προσφερόμενο είδος είναι σύνολο (σετ) αναλωσίμων και λοιπών υλικών, άρα συγκροτείται  

από περισσότερα του ενός μέρη που πιθανόν υπόκειται σε διαφορετικό ΦΠΑ, θα δίνεται υποχρεωτικά 
τιμή χωριστά σε κάθε μέρος από αυτά.  Εφόσον από την  προσφορά δεν  προκύπτει  με  σαφήνεια  η 
προσφερόμενη  τιμή,  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  με  απόφαση  του  Δ.  Σ  του 
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Ο  προσφέρων  υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί της % 
στο  οποίο υπάγεται το είδος.  

Στην προσφερόμενη τιμή  συμπεριλαμβάνονται  όλες   οι νόμιμες κρατήσεις:
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α) ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,10%  

β) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ  

γ) Ο.Γ.Α ΧΑΡΤ/ΜΟΥ 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ  

δ) ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: 2%  

ε) ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ : 4% (ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ  )      

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκομείο.
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν 

του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του.
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.
Άρθρο 7ο 

Αξιολόγηση προσφορών
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.
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.

Σε  περίπτωση  που  δεν  καταστεί  δυνατή  η  αξιολόγηση  κάποιου  των  ζητούμενων  ειδών  δεν 
αναστέλλεται  η  διαδικασία  διενέργειας  του  διαγωνισμού,  αλλά  το  είδος  δύναται  να  εξαιρεθεί  της 
διαδικασίας αξιολόγησης,   μετά την γνωμοδότηση του αρμόδιου για την διενέργεια του διαγωνισμού 
οργάνου προς το Δ. Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας. 

Αρθρο 8ο

Κατακύρωση διαγωνισμού
Το κριτήριο για την κατακύρωση των υπό προμήθεια ειδών και την τελική επιλογή των προμηθευτών 

είναι η χαμηλότερη τιμή. 
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 κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο  του Νοσοκομείου 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  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 Δ. Σ του Νοσοκομείου και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και32 μέχρι 34 του Π.Δ. 118/2007.
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.

΄Αρθρο 9ο

Παράδοση Παραλαβή
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Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε ημερών από την ημέρα 
παραγγελίας του Νοσοκομείου  και  ανάλογα με τις  ανάγκες  που θα παρουσιάζονται  κάθε  φορά στο 
Νοσοκομείο   μέσα στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή στον χώρο που θα του υποδειχθεί με έξοδα, 
ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα 
γίνεται  από την αρμόδια επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες  που προβλέπονται  από το Π.Δ. 
118/2007  

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και 32 με 34 του Π.Δ. 118/2007 και 
γενικά ότι  δεν προβλέπεται  από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι  περί προμηθειών διατάξεις του 
δημοσίου όπου ισχύουν κάθε φορά.

Αρθρο 10ο

Χρόνος Ισχύος Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί για τέσσερεις  (4) μήνες , με δικαίωμα δίμηνης  παράτασης εκ 

μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή,  ή παράταση ή ίση με 
την  ισχύ  της  σύμβασης  εκ  μέρους  της  υπηρεσίας  με    απόφαση  αιτιολογημένη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου με τη σύμφωνη γνώμη του  προμηθευτή  και  με  τους   ίδιους όρους και  τις  τιμές  της 
κατακύρωσης .Για κάθε μήνα παράτασης η ποσότητα θα είναι αντίστοιχη με τη μηνιαία ποσότητα που 
προβλέπει η σύμβαση κατά αναλογία .

Το  νοσοκομείο  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  προβεί  στην  κατακύρωση  μέρους  των  υπό 
προμήθεια ειδών να αυξομείωση 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. 

΄Αρθρο 11ο

Τα έγγραφα  που  απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  των  διαγωνισμού  και  τη  συμμετοχή  σ΄  αυτόν, 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.  
Για ότι τυχόν δεν περιλαμβάνεται στην διακήρυξη αυτή ισχύουν οι κείμενες

 περί κρατικών προμηθειών  διατάξεις.

                           
ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

11

ΑΔΑ: ΩΨΗΙ4690ΒΧ-Β5Ε



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΦΙΛΤΡΩΝ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
Μ.Τ.Ν. 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ ( ΓΙΑ 
4 ΜΗΝΕΣ ) 
ΤΕΛΙΚΟ               
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Ο

ΣΟ
ΤΗ

ΤΑ

Ουρία Κρεατινίνη Φωσφορικά 
Βιτ. 
Β12 Ινουλίνη

Α2 Α.2.4 200

Πολυαιθερική 
σουλφόνη τύπου 
Polynephron 2,1 > 20 291 275 265 206 145 1976 0,803

β ή γ-
ακτινοβολία

Gambro 
AK200US 
& AK 
200S

Α2 Α.2.8 200

Κράμα 
πολυαιθεροσουλφόνης 
και πολυαρυλαίνης 
(PEPA) 1,8 > 20 260 240 230 165 105 916 0,88 Ακτινοβολία

Gambro 
AK200US 
& AK 
200S

Α2 Α.2.7 200

Πολυσουλφόνη 
επικαλυμμένη 
εσωτερικά με γέλη 
τύπου Rexbrane 1,8 > 20 280 265 250 183 90 1415 0,85

γ-
Ακτινοβολία

Gambro 
AK200US 
& AK 
200S
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Β2 B.2..4 270

Πολυαιθερική 
σουλφόνη τύπου 
Polynephron 1,9 < 20 270 260 230 150  1290 < 0.5

β ή γ-
ακτινοβολία

Gambro 
AK200US 
& AK 
200S

Β2 Β.2.11 270

Kράμα 
πολυαρυλαιθερ-
σουλφόνης, 
πολυβινυλπυρολιδόνης 
και πολυαμίδης 
(polyamix) 1,7 < 20 265 230 200 115  1027  Ατμός

Gambro 
AK200US 
& AK 
200S

Β2 Β.2.7 260

Πολυσουλφόνη 
επικαλυμμένη 
εσωτερικά με γέλη 
τύπου Rexbrane 1,5 < 20 265 250 190 108  1045 <  0,01

γ-
Ακτινοβολία

Gambro 
AK200US 
& AK 
200S
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  κ.λ.π.
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας : ………………………………………
Κατάστημα : ………………………………………………….               
(Διεύθυνση – τηλέφωνα - fax )      Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς :
Διοίκηση 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & Δυτικής 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  
………………………………………..  Δ/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 Δ\ξη).

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 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου 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 10% 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.
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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.-

          

                                               ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Διοίκηση 6ης 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 
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  Δ. Σ  του νοσοκομείου αναθέτει στο δεύτερο των 
συμβαλλόμενων την προμήθεια ειδών «………………………..»   ισχύς σύμβασης από ………………
έως  ………………………. 
   1 Τόπος υπογραφής της σύμβασης ορίζεται το Γ. Ν Λευκάδας και προς διευκόλυνση των εταιρειών 
που  εδρεύουν  μακράν της  πόλης της  Λευκάδας είναι  δυνατόν να  υπογράφεται  η  σύμβαση (εάν  το 
επιθυμούν οι εταιρείες) αφού αποσταλεί στην έδρα της εταιρείας με έξοδα της.
   2.  Χρόνος  υπογραφής  ορίζεται  (όπως  το  Π.Δ118/2007  προβλέπει)  σε  δέκα  ημέρες  από  την 
κοινοποίηση  η  το  αργότερο  σε  δέκα  πέντε  ημέρες  ισχυουσών  όμως  των  διατάξεων  του 
προαναφερομένου Π. Δ  118/2007.
   3. Συμβαλλόμενα μέρη είναι για εν  το νοσοκομείο ο νόμιμος εκπρόσωπος του διοικητής Μελάς 
Βασίλειος για  δε την εταιρεία 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
   4. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προμηθεύει το νοσοκομείο είναι: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Οι 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 10 % 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 όπως αναφέρεται 
στην αριθμ …………………….. διακήρυξη.
   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. Δ 118/2007.
   15. Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων ισχύουν 
ρητά  όλες  οι  διάταξεις  του  Π.Δ  118/2007. Κάθε  διαφορά  που  θα µπορούσε να  προκύψει  από την 
εφαρµογή  της  σύµβασης  αυτής,  και  δεν  τακτοποιηθεί  μεταξύ  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. Δ 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.Δ 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.

                           
                              ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                                      -Ο – 

                 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 .                          O

     ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

    

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

.
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