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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 14/2015 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  

«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ) 
ΗΜΕΡΟΜ/ΝΙΑ:31/7/2015 
ΩΡΑ:12 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

∆ΑΠΑΝΗ 19.000€ 

15500000-3 

ΚΑΕ 1511 ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
1 ΕΤΟΣ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ∆ΙΜΗΝΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ∆ΙΜΗΝΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ∆ΕΝ
ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ
ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ
Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

1

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ 

Γ Ν ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Γ.Ν 

∆ΙΜΗΝΗΣ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ 
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ∆ΙΜΗΝΟΥ ΜΕ ΤΗ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.Η 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 

ΚΑΙ ΤΙΣ Ι∆ΙΕΣ ΤΙΜΕΣ. 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΟΥ 
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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 (ΦΕΚ 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) 

Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 

2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές» 

5. Του 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». 

6. Τον Ν.3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής 

ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 

του Υπουργείου Οικονοµικών). 

7.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. 5η  /30-6-2015 (θέµα 5ο ) απόφαση του ∆.Σ για διενέργεια διαγωνισµού 

9. Τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

10. Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προµηθειών Νόµοι και διατάξεις. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ 

0,10% ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
3% ΕΠΙ ΕΑΑ∆ΗΣΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΓΑ2% υπέρ ψυχικής υγείας(Οι 
κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιµολογίου προ 
ΦΠΑ).4% (Στην καθαρή αξία τιµολογίου µείον τις 
κρατήσεις). 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
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2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά 

ΕµφυτεύσιµαΙατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94). 

2.2. Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 

ΙατροτεχνολογικάΠροιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10- 94). 

2.3Την αριθµ. 5804/4-12-2014 (ΦΕΚ 326/4-12-2014) ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β/19-12-2014) έγκριση του ΠΠΥΦΥ 

2014. 

2.4 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. 

2.5 Την αριθµ. 254/06-02-2015 απόφαση του ∆ιοικητή της 6η ΥΠΕ σχετικά µε χορήγησηεξουσιοδότησης και 

ορισµού φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια των διαγωνισµών που περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο 

ΠΠΥΥ 2014-ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2015 

2.6 Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 

2.7 Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προµηθειών Νόµοι και διατάξεις 

2.8 ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ/Α∆Α:ΩΧΝΣ4690ΒΧ-8ΩΖ 

 

 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

(ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ)στο σύνολο των ειδών της οµάδας «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»  

όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας . Ο συνολικός προϋπολογισµός  δαπάνης 

ανέρχεται στα 19.000€ µε ΦΠΑ για ένα έτος. 

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΜΕΧΡΙ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τµήµα    

Προµηθειών  
      30-7-2015 

Γεν. Ν.. 
Λευκάδας 

 
31-7-2015 

Γεν. Νος. 
.Λευκάδας ΗΜΕΡΑ:ΠΕΜΠΤΗ  ΗΜΕΡΑ:ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 ΩΡΑ: 14:30 µ.µ. Τµήµα Προµηθειών ΩΡΑ: 12:00 π.µ. 
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Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε 

απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 

προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 30-7-2015 ΠΕΜΠΤΗτης ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και µέχρι 

ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκοµείου. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα, επιστρέφονται. 

1. Εφόσον από τους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα 

αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες, από τη λήψη της αιτήσεως. Σε 

περίπτωση επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. 

2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, 

σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης 

της ένστασης του άρθρου 15 παρ, 2 περ. α του Π∆ 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ 

της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού αυτές παρέχονται σε αυτούς, µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες πρίν από 

τη λήξη της προθεσµίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει 

δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ.α του Π∆ 118/07. 

3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3 της 

παρούσης διακήρυξης. 

4. Χρόνος παράδοσης : Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσης διακήρυξης. 

5. Πληρωµή: H πληρωµή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, µετά από την υπογραφή σχετικών πρακτικών ποιοτικής 

παραλαβής των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

6. Χρόνος πληρωµής : Εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής µε βάσει τα 

νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07) 

ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙA.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Άρθρο 1o 

∆ικαίωµα συµµετοχής - Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : 

α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά  

γ) Συνεταιρισµοί 

 δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών 

ΑΔΑ: 7Λ8Κ4690ΒΧ-ΡΒΙ
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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. 

• Εγγύηση συµµετοχής : ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

• 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).  

 

Άρθρο 2ο 

Προσφορά ενώσεων ή κοινοπραξιών προµηθευτών 

2.1. Η ένωση ή κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό 

τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η 

ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. 

2.2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύµβασης. 

2.3. Σε περίπτωση πoυ εξ’ αιτίας ανικανότητας για oπoιoδήπoτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης ή κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά 

TOχρόνο 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 TOV χρόνο εκτέλεσης της 

σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους 

ίδιουςόρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να πρoτείvoυv 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση TOU ∆.Σ. του Γ.Ν.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
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      Άρθρο 3ο 

Τρόπος κατάρτισης και υποβολής - ∆ιαδικασία αποσφράγισης - χρόνος ισχύος των 

προσφορών, καθώς και λοιποί γενικοί όροι 

3.1. Οι προσφορές θα υποβάλλεται απαραίτητα και µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον 

oπoίo θα αναγράφεται ευκρινώς: 

3.1.1. Η λέξηΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

3.1.2. Ο πλήρης τίτλoς του Νοσοκοµείου ήτοι: 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

3.1.3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

3.1.4. Η ηµεροµηνία διενέργειας του  διαγωνισµού. 

3.1.5. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3.2. Μέσα στov κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράςτoπoθετoύvται: 

3.2.1. Κλειστός υποφάκελος ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο θα εσωκλείονται τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 1 της παρούσης. 

3.2.2. Κλειστός υποφάκελος µε την έvδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) Πρωτότυπο καιένα 

(1) Αvτίγραφο µε τα τεχνικά του ΜΕΡΟΥΣ Β και τα επιπλέον δικαιολογητικά που αναφέρονται στο 

ΜΕΡΟΣ Β. 
3.2.3 Κλειστός υποφάκελος µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. σε ένα (1)Πρωτότυπο 

και ένα (1) Αντίγραφο. µε τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς (ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ). 

3.3. Οι φάκελοι τεχνικής οικονοµικής προσφοράς και των δικαιολογητικών θα είναι 

σφραγισµένοι καιθα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση 

∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς. 

3.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 

µονογραµµένηαπο τον προσφέροντα. Η αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, 

µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 

3.5. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή 

κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

3.6. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.\Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, 

αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

3.7. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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3.8. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα 

από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 

ζητήθηκαν. 

3.9. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες. Η 

έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 

3.10. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την παρούσαδιακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.11. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριναπό την 

λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Επίσης µπορεί 

να παραταθεί αυτοδίκαια και χωρίς ενηµέρωση προς τις εταιρείες για τόσο διάστηµα, όσο διαρκεί πιθανή άρση 

των εργασιών της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µε εντολή δικαστικής αρχής της χώρας. 

3.12. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ζητούµενης ποσότητας 

3.13. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 5 παρ. 5.2.1 της 

παρούσης, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την προσφορά 

του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. Η ρύθµιση 

της συγκεκριµένης παραγράφου δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997 σε διαγωνισµούς που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. 

3.14. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού 

χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε 

ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην 

αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει 

τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

3.15. Εφόσον κριθεί αρµοδίως απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 

προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο 

συσταθεισόµενης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η 

καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες περί εξόδων 

µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου 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. 
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Άρθρο 4ο 
 Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές προσφορές. 
 

4.1. Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Άρθρο 5ο 

∆ιοικητικές προσφυγές. 

5.1. Κατά της διακήρυξης TOUδιαγωνισµού, της συµµετοχήςπροµηθευτή σ’ αυτόν και της διενέργειάς TOUέως 

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. 

5.2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του 

Νοσοκοµείου, ως εξής : 

5.2.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, 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 ∆.Σ. του Νοσοκοµείου (µετά από εισήγηση- γνωµοδότηση της 

αρµόδιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του Νοσοκοµείου) και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. 

5.2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συµµετοχή 

οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς την διαδικασία 

παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και 

µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα 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 κοινοποιείται 

υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της. 

5.2.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού 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 αυτή εξετάζεται από το ∆.Σ του Νοσοκοµείου 

(µετά από εισήγηση- γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του Νοσοκοµείου) και η 

σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας 

υποβολής των ενστάσεων. 
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5.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα 

και πληρότητα των δικαιολογητικών των παραγράφων 4.1, 4.2 και 4.3 του άρθρου 1 της παρούσης, 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 , σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση 

αυτή εξετάζεται από το το ∆.Σ του Νοσοκοµείου ( µετά από εισήγηση- γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 

εξέτασης ενστάσεων του Νοσοκοµείου) και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 

ηµέρες από την λήξη της παραπάνω τριηµέρου προθεσµίας. 

5.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους, δεν 

γίνονται δεκτές. 

5.4. 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. 

5.5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 5.1 και 5.2 του παρόντος άρθρου, 

απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ποσό του παράβολου είναι ίσο µε το 

0,10 επί τοις εκατό ( 0,10%) επί της προϋπολογισθείσης αξίας του υπό προµήθεια είδους. Το ύψος του όµως 

δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000 € και µεγαλύτερο των 5.000 €. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 

έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε. 3741) «παράβολα από κάθε αιτία». 

5.6. Ο προµηθευτήςµπορεί κατά των αποφάσεωνπουεπιβάλλουνοιασδήποτεµορφής κυρώσεις σε βάροςτου 

να υποβάλλειπροσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγήςαποφασίζειTO αρµόδιο για τη 

διοίκηση τουφoρέαόργανο, ύστερα απόγνωµοδότησητoυαρµόδιουσυλλογικούοργάνου. Η εν λόγω απόφαση 

δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητικήπροσφυγή. 

5.7. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται δυνατότητα ένδικης προσφυγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 

.2522/97(Φ. Ε.Κ.178/Α/8-9-1997). 

Άρθρο 6ο Προσφερόµενη τιµή. 

1. Οι τιµές των προσφορών για τα προσφερόµενα είδη, θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν 

τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που 

προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε 

περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 

3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), 

εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά 

ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι 

µικρότερο του πέντε. 
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4.  Οι προσφορές θα δίνονται  µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).Το ποσοστό έκπτωσης στα 

εκατό (%) υπολογίζεται στην νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής  πώλησης του 

είδους, την ηµέρα παράδοσής του, και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό γνώρισµά του. 

Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιµή, βρίσκονται xαρακτηριστικά πέρα από 

τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά (ακραίες περιπτώσεις), αυτές δεν υπολογίζονται στην διαµόρφωση της 

µέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή (ανώτερη , ή κατώτερη). 

Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισµός κάποιου χαρακτηριστικού γνωρίσµατος του είδους  από 

το οποίο εξαρτάται η σύγκριση της  τιµής, το είδος αποτιµάται στην κατώτερη τιµή, από την οποία αφαιρείται η 

έκπτωση. 

Για τα είδη που διατελούν σε καθεστώς διατίµησης, το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην 

τιµή διατίµησης που ισxύει κάθε φορά κατά την ηµέρα παράδοσης του είδους. 

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέxεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης , ή 

πρόσκλησης, εκτός εάν κατά την περίπτωση που στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία 

τυxόν δεν αποδέxεται. Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της 

προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την 

κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνηση, 

τροποποίηση , ή απόκρουση όρου της διακήρυξης , ή της πρόσκλησης , ή της προσφοράς. 

5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για 

ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση 

που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 

8. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι 

προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 52 του Π∆ 60/2007. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές 

κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 

9. Η συνολική τιµή προσφοράς για την υλοποίηση της προµήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαµβάνεται υπόψη για τη 

σύγκριση των προσφορών. 

10. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 

11. Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι να 

συµπληρώσουν τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς όπως καθορίζονται στο Μέρος Β της παρούσας 

διακήρυξης. 
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Άρθρο 7ο 

Αξιολόγηση προσφορών - κατακύρωση διαγωνισµού 

7.1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε κριτήριοτην ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ποσοστό 

έκπτωσης επί τοις %)για το σύνολο των ειδών . Οι συµµετέχοντες πρέπει να προσφέρουν για όλα τα είδη της 

οµάδας και όχι για τα επιµέρους είδη.  

7.2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις σχετικά µε 

την φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, την χρηµατοπιστωτική και 

οικονοµική κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυνατότητες: 

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

διακήρυξης. 

♦ Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους 

διαγωνισµούςκαι την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. 

♦ Η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή ως προς τις συµβατικές 

τουυποχρεώσεις. 

7.3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τις 

τεχνικέςπροδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

7.4. Προσφοράπου είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µετά απόπροηγούµενη, γνωµοδότηση τουαρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων 

τουδιαγωνισµούοργάνου. 

7.5. Προσφορέςπoυπαρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτωντoυδιαγωνισµούοργάνου, ουσιώδηςυποκλίσειςαπότoυςόρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονταιπροσφορές εάν 

oιπαρουσιαζόµενεςαποκλίσειςκρίνονται ως επουσιώδεις, οπότεθωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

7.6. Αποκλίσειςαπόόρους της διακήρυξης ή από σηµεία των τεχνικών προδιαγραφώνπoυέχουν 

χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοιόροι είναι οπωσδήποτεουσιώδης και συνιστούν απόρριψη των 

προσφορών. 

Η προσφερόµενη χαµηλότερη τιµή δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή του παρατηρητηρίου τιµών   (εφόσον 

υπάρχει αντιστοιχία) κατά την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 

7.7. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος 

(µικρότερης) της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. 

Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την ∆/ξη ποσοστού, απαιτείται 

προηγούµενη αποδοχή του προµηθευτή. Επίσης το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης 

µεγαλύτερης ποσότητας από την ζητούµενη µέχρι ποσοστού 30% στις περιπτώσεις που ο διαγωνισµός έχει 

προϋπολογισµό µέχρι 100.000 Ευρώ µε ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 

100.001 Ευρώ και άνω µε ΦΠΑ.. 

7.8. Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει απόTO αρµόδιο για τη διοίκηση τουΝοσοκοµείου όργανο και θα 
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ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες προµηθευτές. 

7.9. Αυτoίυποχρεούται να προσέλθουν µέσα σε 15 ηµέρες για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 

πρoσκoµίζovτας την πρoσήκoυσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία και θα παραµείνει στo 

Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρους εκτελέσεως της σύµβασης. 

Άρθρο 8ο 

Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου 

8.1. Ο προµηθευτήςπoυ δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµίαπoυ του ορίστηκε, να υπογράψει την 

σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικάέκπτωτοςαπό την κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνοµά του 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

8.2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 

κάθε δικαίωµα που απορρέει απ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά, ή 

δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/07. 

8.3. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύµβαση, 

όταν: 

8.3.1. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε 

ευθύνη του ∆ηµοσίου. 

8.3.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

8.4. Με την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 

δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που 

γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται 

δεκτή. 

8.5. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, 

επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος 

Συντάγµατος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις. 

8.5.1 Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση. 

8.5.2. Προµήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή, είτε από τους υπόλοιπους 

προµηθευτές που συµµετείχαν στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια 

διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 22 του Π.∆. 118/07 

προϋποθέσεις. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου που θα προκύψει, καταλογίζεται σε 

βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν 
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πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο 

υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµόδιου και µε 

βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

8.5.3. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από το σύνολο ή µέρος των προµηθειών 

των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση 

πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

8.5.4. Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών, για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της 

ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού,ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. 

Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆ 118/07. 

8.5.5. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολήςπoυχορηγήθηκεστovέκπτωτο^ από τη σύµβαση 

πρoµηθευτή,είτεαπoπεσόνπoυ τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσούαπότovίδιo, είτε µε 

κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται απo την ηµεροµηνία λήψης της 

πρoκαταβoλής από τovπρoµηθευτή µέχρι την ηµερoµηvίαέκδoσης της απόφασης κήρυξής του ως έκπτωτου, 

µε TOισχύov κάθε φoράαvώτατoόριoεπιτόκου για τόκoαπoδικαιoπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι 

της επιστρoφής της, µε TOισχύov κάθε φoράεπιτόκιo για τόκo υπερηµερίας. 

8.6. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 

έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η 

διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία 

συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

Άρθρο 9ο 

Παράδοση - Παραλαβή-Ισχύς σύµβασης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στους χώρους του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας ή εάν άλως υποδειχθεί 

εντός του χώρου του Νοσοκοµείου. 

Η παραλαβή της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί από αρµόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 

που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής . 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις 

να παρατείνεται ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος 

παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται µέχρι το % αυτού. 
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Εάν λήξη ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή ,εάν λήξη ο 

παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος , χωρίς να γίνει η παράδοση των ειδών ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος 

επιβαλλοµένων των κατά περίπτωση προβλεπόµενων κυρώσεων των άρθρων 35 και 36 της παρούσας 

διακήρυξης. 

Με αιτιολογηµένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µετά από σχετικό αίτηµα του αναδόχου ο συµβατικός 

χρόνος παράδοσης µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή 

άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι πουκαθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των 

αιτουµένων ειδών. Στις 

περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Για τη σύµβαση που θα υπογραφεί θα υπάρχει δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης παράτασης εκ µέρους της 

Υπηρεσίας , ή παράτασης ίσης µε την ισχύ της σύµβασης , µε απόφαση αιτιολογηµένη του ∆.Σ. , µε τη 

σύµφωνη γνώµη του αναδόχου και µε τους ίδιους όρους και τιµές της κατακύρωσης. Για κάθε µήνα παράτασης 

της σύµβασης η δαπάνη θα είναι αντίστοιχη , κατά µηνιαία αναλογία µε την δαπάνη η οποία αναφέρεται στη 

σύµβαση. 

Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της σύµβασης αζηµίως για το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 

πάντα όµως µε την υποχρέωση της έγγραφης ενηµέρωσης του αναδόχου ένα µήνα πριν. 

Άρθρο 10ο  

Κρατήσεις 

10.1. Τον προµηθευτή που θα αναδειχθεί, βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις 

Άρθρο 11ο Πληρωµή 

11.1. Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της αξίας, µετά από την υπογραφή των σχετικών 

πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία 

ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ. Π.∆. (Π.∆.118/07) 

Άρθρο 12ο Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. 

12.1. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και την συµµετοχή σε αυτόν, 

συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 13ο Γνωστοποίηση ∆ιαγωνισµού. 

 
13.1 Hδιακήρυξη θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (diaygeia.gov) και στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου 

(www.lefkada-hospital.gr). 

Άρθρο 14ο 
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Εγγυήσεις 

14.1. 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 δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη 

µετάφραση. 

14.2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, oπροµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει 

εγγυητική επιστολήπoυ να καλύπτει TO 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης  θα λήγει 2 µήνες µετά από την λήξη της σύµβασης. 

Άρθρο 15ο 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 

Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 

15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι και γνώστες της εφαρµογής 

της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ . Οι ποσότητες 

των ζητούµενων ειδών καθώς και τα είδη  είναι ενδεικτικάκαι θα καθορίζονται 

σύµφωνα µε τις ανάγκες του νοσοκοµείου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΕΙ∆Η Μ.Μ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 1lit. ΛΙΤ 4.000 
ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ ΤΕΜ 1000 
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ ΚΙΛ 500 
ΑΥΓΑ ΤΕΜ 2700 
ΕΝΤΑΜ ΦΕΤΕΣ ΚΙΛ 100 
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ ΚΙΛ 30 
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Τα τρόφιµα θα παραδίδονται αυθηµερόν, επτά (7) ηµέρες την εβδοµάδα, πλην ελάχιστων εορτών-αργιών και 

µόνο µε συναίνεση της διευθύνσεως του Νοσοκοµείου. Τα είδη θα προσκοµίζονται το πρωί 7-8πµ, στο χώρο 

του Μαγειρείων ή οπουδήποτε αλλού ορίσει η∆ιαχείριση τροφίµων και θα παραλαµβάνονται από την εκάστοτε 

οριζόµενη τριµελή επιτροπή. 

Τα τρόφιµα θα είναι αρίστης ποιότητας και µε προδιαγραφές τις καθοριζόµενες  κάθε φορά από τον 

Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, αριθµ.3000/1970 όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 242136/299/68 ΚΥΑ 

Υπουργών Οικονοµικών, Εµπορίου, Κοινωνικών Υπηρεσιών , Γεωργίας και Βιοµηχανίας , όπως  

συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα και ισχύει ,  τις αγορανοµικές και λοιπές διατάξεις, που 

ρυθµίζουν τις προδιαγραφές αυτές για τα τρόφιµα που διακινούνται στο εσωτερικό της xώρας. 

*Επιπλέον µαζί µε την τεχνική προσφορά θα υποβάλλεται  και Υπεύθυνη ∆ήλωση , για κάθε 

περίπτωση συµµετέχοντος  στο διαγωνισµό που θα δηλώνει ότι όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι αρίστης 

ποιότητας και µε προδιαγραφές τις καθοριζόµενες  κάθε φορά από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, αριθµ. 

3000/1970 όπως εγκρίθηκε µε την αριθµ. 242136/299/68 ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµικών , Εµπορίου , 

Κοινωνικών Υπηρεσιών , Γεωργίας και Βιοµηχανίας , όπως  συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα 

και ισχύει ,  τις αγορανοµικές και λοιπές διατάξεις, που ρυθµίζουν τις προδιαγραφές αυτές για τα τρόφιµα που 

διακινούνται στο εσωτερικό της xώρας καθώς και πιστοποιητικό HACCP (Σύστηµα ανάλυσης και κρισίµων 

σηµείων ελέγχου σύµφωνα µε την 93/43 ΕΟΚ οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης & 487/21.9. τις 4/10/2000 

κοινή απόφαση υπουργών Εθνικής Οικονοµίας- Ανάπτυξης και ∆ικαιοσύνης. (πλην των επιχειρήσεων 

τροφίµων που υπάγονται στο κάτωθι απόσπασµα της αριθµ. 8522/27-5-2004 απάντησης του ΕΦΕΤ προς το 

Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας. 

2. Σε συνέχεια των παραπάνω , ο τρόπος εγκατάστασης και εφαρµογής του συστήµατος «αυτοελέγχου» για τις 

επιχειρήσεις τροφίµων µικρού δυναµικού προσδιορίζεται επακριβώς στον αντίστοιχο ανά είδος επιχείρησης 

Οδηγό Υγιεινής Νο 2, ο οποίος διανέµεται από την Πανελλήνια   Οµοσπονδία Αρτοποιών. Οι οδηγοί υγιεινής 

χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις τροφίµων ως οδηγοί συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του άρθρου 3 της 

ΚΥΑ 487 (άρθρο 5 της ΚΥΑ 487) και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά. 

Oι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι υποχρεωµένοι µε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 να 

δηλώνουν ότι ανήκουν στις κατηγορίες επιχειρήσεων τροφίµων µικρού δυναµικού (εφόσον δεν 

προσκοµίσουν πιστοποιητικό HACCP). 

 

 

 

                  O 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

                         ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας : .......................................  

Κατάστηµα : ......................................................  

(∆ιεύθυνση - τηλέφωνα - fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης .....................  

ΕΥΡΩ ..............................................  

Προς : 

∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής 

ΠεριφέρειαςΠελοποννήσουΙονίων 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 λήξη 

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 ∆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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

∆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 ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙ∆ΩΝ «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ» 

 

 
 
 
Συµβατικού Τιµήµατος   ………….€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
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. 

 

 

Στη Λευκάδα σήµερα .................. ηµέρα ............................ και ώρα 10η π.µ στα γραφεία 

του νοσοκοµείου µεταξύ του διοικητή του νοσοκοµείου κ……………. που εκπροσωπεί 

νόµιµα τοΝοσοκοµείο µε την ιδιότητα του αυτή και της εταιρείας: 

 .......................................................................  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 µεν το νοσοκοµείο ο νόµιµος 

εκπρόσωπος του διοικητής  ……………………για δε την εταιρεία ο 

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 
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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 διατάξεις του Π.∆ 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 
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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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