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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1
Έχοντας υπόψη
1.
1.1

Τις διατάξεις
Του Ν.∆. 2592/53 (ΦΕΚ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως

τροποποιήθηκαν

συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.
1.2

Της µε αρ. Α3α/οικ.10358/5-11-92 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας " καθορισµός αρµοδιοτήτων των ∆.Σ.
των

1.3

Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων κ.λ.π.''

Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.01.1995) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».

1.4
1.5

Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96 άρθρο 11 και το Ν.2414/96
(ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.

1.6

Του Ν. 2522 / 97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.».

1.7

Του Ν. 3310 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του
Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την
αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».

1.8

Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) " Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
«περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως

τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης /11/2005.
1.9

Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/2000 για την

1.10

Του Ν. 2889 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/01), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 296/Α/03),

καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές.

τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Ε.Σ.Υ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ
25/Α/2007) «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Ν.Π.∆.∆. εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
1.11

Του Ν. 3021 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ. 5
του άρθρου 22 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/03) και την παράγραφο 26 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05
µε τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 4 του Ν.3021/2002.

1.12

Του Π.∆. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισµός Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών του Υπουργείου Εµπορίου».

1.13

Του Ν. 3316 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/05) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής

1.14

Του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/00) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της

1.15

Του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»

1.16

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004) περί συντονισµού

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/06).

Οδηγίας 93/37/ Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήµερα µετά το Π.∆. 60/2007.

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»,
1.17

Του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»

1.18

Του Ν.2955/01 « Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

1.19

Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

1.20

Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων από το

1.21

Την Κ.Υ.Α µε αριθµ. 6588/21-07-2011, (ΦΕΚ Β’ 1650/25-07-2011) του Υφυπουργού Υγείας κ’ Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ’

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών

«Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των

Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 µε χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, το
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Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013»

1.22

Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.23

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

1.24

Των άρθρων 22 Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

1.28

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία
92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
63 του Ν.4055/2012.

1.29

Του Ν. 3801/2009 (άρθρο 46 Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ
163/Α’/04-09-2009) µε το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 3 στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2007).
2.

2.1

Τις αποφάσεις
Το µε αρίθµ. πρωτ. 98/09-01-2013 ∆ιαβιβαστικό Σηµείωµα της ΕΠΥ αναφορικά µε διαβίβαση πρακτικού της υπ’ αρίθµ.
23/18-12-2012 (θέµα 14ο) Συνεδρίασης της σχετικά µε την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τα Νοσοκοµεία και τη
∆ιοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης πλην ΠΑΓΝΗ (χωρίς επαύξηση).

2.2

Το µε αρίθµ. πρωτ. 10411/16-10-2012 έγγραφο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό ΠΠΥΥ 2012 σε
Πιστώσεις 2012 και 2013.

2.3

Το µε αρίθµ. πρωτ. 15741/18-10-2012 έγγραφο του Νοσοκοµείου Χανίων αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό ΠΠΥΥ 2012 σε
Πιστώσεις 2012 και 2013.

2.4

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10103/08-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής
του ΠΠΥΥ 2012».

2.5

Το µε αρίθµ. πρωτ. 6881/03-10-2012 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά µε «∆ιαβίβαση Εγκυκλίου µε οδηγίες
εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2012, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013»

2.6

Την µε αριθµ. 1/πρκ.22/12-10-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση
τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 (Α∆Α Β43Ρ46907Τ-ΣΟ8).

2.7

Την µε αριθµ. 4/πρκ.8/17-04-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση
τροποποιήσεων (2η φάση) διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013.

2.8

Το µε αρίθµ. πρωτ. 1010/31-01-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Επικαιροποίηση της κωδικοποίησης
κρατήσεων στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών & φαρµάκων των ΠΠΥΥ».

2.9

Η µε αρίθµ. 200/01-08-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛΩΒ469Η2Ι-0Η4).

2.10

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7722/23-07-2013

έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε

«Ορισµό φορέων διενέργειας

διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012».
2.11

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7721/01-08-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Έγκριση Γ Τροποποίησης του ΠΠΥΥ
2012 ».
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3. Τις πιστώσεις

3.1

Την πίστωση του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012 και ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013, φορέας εκτέλεσης ή διενέργειας
4263 και κατηγορία CPV 33692800-5.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΑΡΘΡΟ 2

Τακτικό ανοικτό διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό για την προµήθεια ∆ιαλυµάτων Αιµοδιύλισης

(CPV 33692800-5) ως οι τεχνικές

προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆ιακήρυξης, για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου µας.

Προϋπολογισθείσας δαπάνης: χωρίς Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α. (13%)

228.155,33 ΕΥΡΩ

29.660,19ΕΥΡΩ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. : 257.815,52 ΕΥΡΩ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

∆ιαλύµατα Αιµοδιύλισης (CPV 33692800-5)

ΩΣ Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

Προϋπολογισθείσας δαπάνης: χωρίς Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

Φ.Π.Α. (13%)

228.155,33 ΕΥΡΩ
29.660,19ΕΥΡΩ

∆ΑΠΑΝΗ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. : 257.815,52 ΕΥΡΩ

ΚΑΕ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΕ 1311 ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΒΑΡΥΝΕΙ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΝΟΜΙΜΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ

1.

Μ. Τ. Π. Υ. 1,5 %Χ καθαρής αξίας .

2.

Χαρτόσηµο 2,4 % επί Μ. Τ. Π. Υ.

3.

Φόρος 4% Χ καθαρής αξίας µείον των κρατήσεων .

4.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΑΑ∆Σ).

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΠΙ %

5.

Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν.3580/2007 και

την ∆.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009)

ΑΡΘΡΟ 3
Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκοµείου την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου 2013 ηµέρα και ώρα 10ο ο π.µ.

1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την
τελευταία προθεσµία κατάθεσης

δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η

αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο
όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.∆.118/2007
στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την
εποµένη της ηµέρας διενεργείας του διαγωνισµού.
1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2.3.Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της,
κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται., εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες
στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους , εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση , η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.3.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της
οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων

κ.λ.π.), θα

φέρουν συνεχή αρίθµηση από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να
συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που φέρει
κατά τα ανωτέρω (π,χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).
Στην τεχνική του προσφορά ο προσφέρων εάν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα
στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Όταν ο προσφέρων δεν κατασκευάζει ο ίδιος το
τελικό προϊόν,

δηλώνει πάλι την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν και το τόπο

εγκατάστασης της, και

καταθέτει ∆ήλωση -στην Ελληνική γλώσσα-της χώρας καταγωγής του προσφερόµενου είδους και της

επιχειρηµατικής µονάδας στην οποία θα κατασκευαστεί και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι της
την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση που θα της κατακυρωθεί.
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1.4.- Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των
οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ' αυτών την
ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου
που καλύπτει τεχνικά ή Εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

1.5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του Π.∆. 118/2007 κατά της
διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται , µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή
εµµέσως τους ανωτέρω όρους.Η άσκηση ενστάσεως κατά την διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό. Στους
διαγωνισµούς οι οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις
ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινήσεις µόνο όταν
αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας , µετά την σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις , οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
1.5.1. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα.
1.5.2. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και δείγµατα του υλικού,
αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά.
1.5.3. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την
απαραίτητη , όπως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του
∆ιαγωνισµού.
1.5.4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόµενα από
τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν λαµβάνονται υπόψη.
1.5.5. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού , δεν αποσφραγίζονται
αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές , προ της εκπνοής της
προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση , προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν
µε την προαναφεροµένη διαδικασία. Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισµού , τυχόν υποβληθείσα προσφορά από προµηθευτή που δεν
προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστεί. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν
και οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.
1.5.6. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής & αποσφράγισης των
προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.5.7. Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο
διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.

1.6.

Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:

1.6.1 Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ηµέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής του
∆ιαγωνισµού .
Προκειµένου να εξοικονοµείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών µπορεί να
γίνεται µε διάκριση δυο σταδίων/φάσεων ήτοι:
1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και
2. Οικονοµικής Προσφοράς.
1.6.2. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς µονογράφονται δε και σφραγίζονται
από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο .
1.6.3. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών , δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή και
τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία,
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση.
1.6.4. Μετά την σχετική απόφαση του ∆.Σ του νοσοκοµείου για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής και
την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ενηµερώνονται οι συµµετέχουσες εταιρείες για τα αποτελέσµατα.
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1.6.5. - Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων
αυτών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που είναι εντός τεχνικής αξιολόγησης στον δ/σµό µε σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί ταχυδροµικώς η µε ΦΑΞ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 3918 / 2011 στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισµού θα πραγµατοποιηθεί σύγκριση
των τιµών των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου τιµών, όπως καταγράφονται κατά την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Οι οικονοµικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιµές,
απορρίπτονται. (Ο κωδικός του Παρατηρητηρίου Τιµών θα πρέπει να συµπληρώνεται επί ποινή απορρίψεως στην οικονοµική
προσφορά. Σε περίπτωση που το είδος δεν συµπεριλαµβάνεται στο Παρατηρητήριο Τιµών θα πρέπει αυτό να αναφέρεται µε
θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα).

1.6.6. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση και έλεγχο των
δικαιολογητικών και τεχνικών αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
1.6.7. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6, παρ.
2 του Π.∆. 118/2007 την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη ή πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα
παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 6, παρ. 2 του Π.∆.
118/2007, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και
αποσφράγισης των προσφορών. Στη διακήρυξη ορίζεται περαιτέρω η διαδικασία και ο χρόνος πρόσβασης των συµµετεχόντων στα
δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 µετά την υποβολή τους .
2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές,
καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, κατά διαγωνισµό, όταν πρόκειται για περισσότερους από ένα διαγωνισµούς, σε
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει.
3. Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού δηµόσια, στην περίπτωση δε του κλειστού
διαγωνισµού παρουσία µόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους, τους οποίους
καλεί το αρµόδιο όργανο µε βάση πίνακα που του έχει παραδώσει η αρµόδια για την εκτέλεση της προµήθειας Υπηρεσία. Προσφορά
που υποβλήθηκε από προµηθευτή που δεν περιλαµβάνεται στον παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, αλλά
παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα και ώρα 14.00 διαφορετικά είναι εκπρόθεσµες, δεν
αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση µε αυτούς συνεπάγεται
απόρριψη της προσφοράς.
Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα αυτά
παραδίδονται ή αποστέλλονται µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.
Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες.
Εάν ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται τρεις (3)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.
Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο µεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν τις µειοδότριες εταιρείες στη δε επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισµού είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκοµείου
(www.chaniahospital.gr).

Παράβολο αξίας 20,00 ευρώ από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο πληρώθηκε)
προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυµεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο α/α του σχετικού
παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γρ. Προµηθειών
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Το ποσό που απαιτείται για την αποστολή των σχετικών εγγράφων του διαγωνισµού ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ θα καταβάλλεται µε
µετρητά στο Ταµείο του Νοσοκοµείου.

ΑΡΘΡΟ 4
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος :
α. Έλληνες πολίτες.
β. Αλλοδαποί.
γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
δ. Συνεταιρισµοί.
ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
στ. Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκοµίζοντας µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης.
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό ή γεωργικό ή κτηνοτροφικό
επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:
α. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό αξίας ίσης µε το 5% επί των προσφεροµένων ειδών 12.891 ΕΥΡΩ εφόσον
συµµετέχει για το σύνολο των ζητούµενων ειδών και 1.289 ΕΥΡΩ εφόσον συµµετέχει για ένα είδος και προκειµένου για περισσότερα
επί των αριθµών των ειδών (Είδη κατάστασης 10).

Στην εγγυητική να αναγράφεται ο αριθµός των προσφεροµένων ειδών.
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν στα κράτη – µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τον ισχύοντα το δικαίωµα αυτό.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση
και θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 394/96.
Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.
Εγγύηση στην οποία αναφέρεται χρόνος ισχύος, µικρότερος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
i)

να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν.

ii)

Να δηλώνεται ότι, µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,

- δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007
δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο , για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα,
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας
-

δεν

τελούν

σε

πτώχευση

και,

επίσης,

ότι

δεν

τελούν

σε

διαδικασία

κήρυξης

πτώχευσης

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
-

είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης.

-

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).

-

αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.
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γ. Εφόσον οι προµηθευτές συντρέχουν στους ∆ιαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους , υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό
εκπροσώπησης.
δ. Φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της ∆ιακήρυξης.
ε. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγµατος εφόσον απαιτείται (δείγµα).
στ. Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού
προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 Π∆ 118/07).
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται :
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα

κάθε

συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε

µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων

τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα
έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από
τον διαγωνισµό
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, 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 υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.∆.
118/2007 :

Α. Έλληνες πολίτες :

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης στον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της
δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο,
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της
ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν :
α. τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και επικουρικές) και
β. τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Στην περίπτωση εγκατάστασης 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.
3. 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 έγγραφης ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
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Β. Αλλοδαποί :
Τα αναφερόµενα παραπάνω δικαιολογητικά 1, 2 και 4 τα οποία θα εκδίδονται από τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές της χώρας
εγκατάστασής τους .

Γ. Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
1.
2.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β, καθώς επίσης και :
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της
ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 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
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση,
της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο
ως άνω άρθρο , για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας,
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

4.

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της παραγράφου 2, εκδίδονται,
όσον αφορά την 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, 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.

∆. Οι συνεταιρισµοί :
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης στον προσφέροντα
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007 δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της
δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο ως άνω άρθρο,
για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή κάποιο από
τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.

2. Εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς Πιστοποιητικό αρµόδιας ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής Αρχής έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

3. Εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν :
α. τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριες και επικουρικές) και
β. τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Στην περίπτωση εγκατάστασης 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. 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.

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 Π.∆. 118/2007, από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν τη 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 Π.∆. 118/2007, 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.

Η απαρίθµηση των δικαιολογητικών τα οποία µπορούν να ζητηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007 είναι
περιοριστική.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού.
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών
του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας επιτροπής βαρύνει τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ΄
αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων , το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις 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.
Ο προσφέρων υποβάλλει µαζί µε την προσφορά του, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση, από αυτόν, των παρακάτω δικαιολογητικών :
-

περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της
ποιότητας.

-

κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του προς προµήθεια υλικού,
κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της
ποιότητας.

-

πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων,
που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα
των προϊόντων.

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 συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα» Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής στους συµµετέχοντες υπό οποιαδήποτε µορφή
(φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων
προµηθειών, διότι εφαρµόζονται (σύµφωνα µε τις µε αρίθµ. 253/2008 και 117/2009 γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου
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του Κράτους) οι ειδικές διατάξεις των άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007 και άρθρο 43 παρ.3 του Π.∆. 60/2007 όπως αυτά
ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Οι προσφορές υποβάλλονται, σε δύο αντίγραφα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α. Η λέξη «Προσφορά»
β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
γ. Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία, ως εξής :
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική
Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός γίνεται µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, στον κυρίως
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία. Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά
στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο,

µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Τεχνική

Προσφορά». Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης,
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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 µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
5. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 118/2007 κατά της
διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους του
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή
εµµέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον διαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς, οι οποίοι εµπίπτουν στο
πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο αν
αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική
γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να ανταποκρίνονται στον αύξοντα αριθµό της

συνηµµένης

κατάστασης και δεν επιτρέπονται οι

προαιρετικές – εναλλακτικές προσφορές και λύσεις, οι οποίες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Π.∆. 370/95
άρθρο 12 παρ.3).
Οι προµηθευτές έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους για µέρος ή για σύνολο των ζητουµένων ειδών.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον αρµοδίας επιτροπής η οποία έχει ορισθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον
σκοπό αυτό.
Απαραίτητη, επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς η προσκόµιση αποθηκευτικών µέσων Η/Υ
(δισκέτα, CD ή USB) σε προγράµµατα Microsoft.

Επισηµαίνεται ότι:
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Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε της αντίστοιχες
προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης και θα πρέπει να εφαρµόζονται πλήρως τα οριζόµενα στο ν.3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010), άρθρο
21, όσον αφορά την απόρριψη προσφορών ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που διαθέτουν σήµανση πιστοποίησης CE., καθώς και οι
σχετικές εγκύκλιους ∆Υ6α/οικ. 164113/28-12-2010 και ∆Υ6α/Γ.Π. οικ. 49531/04-05-2011, του Γενικού Γραµµατέα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της ∆\ξης δεν θα απορρίπτονται υπό την

προϋπόθεση

ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και n προσφορά θα απορρίπτεται.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
µετά από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας, για όλα τα είδη ή µέρος αυτών (ανά είδος).
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών.
Το ∆. Σ. του Νοσοκοµείου διατηρεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.∆ 118/08 όπως ισχύει κάθε φορά, το αποκλειστικό
δικαίωµα να εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες ότι επιπλέον έγγραφα θεωρεί σκόπιµο, για την διαπίστωση
της φερεγγυότητας, της επαγγελµατικής αξιοπιστίας, της χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κατάστασης τους.
Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) αποδεικνύεται:
Με κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ή ισολογισµούς ή
αποσπάσµατα ισολογισµών, στην περίπτωση που η δηµοσίευση των ισολογισµών απαιτείται από την νοµοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Τεχνικές ή /και επαγγελµατικές ικανότητες (άρθρο 47 οδηγίας 2004/18/ΕΚ) αποδεικνύονται:
Με την υποβολή καταλόγου των κυριοτέρων παραδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά του
αντιστοίχου ποσού της ηµεροµηνίας και του δηµοσίου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών
αποδεικνύονται όταν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή µε πιστοποιητικά εκδοθέντα η θεωρηµένα από την αρµόδια αρχή. Εάν ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε βεβαίωση του αγοραστή ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν µε απλή δήλωση.
ΑΡΘΡΟ 7
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές

ένα (1) έτος από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφ' όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από την λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα
ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς
µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 8
ΤΙΜΗ
Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά µονάδα µέτρησης για εµπόρευµα παραδοτέο στις αποθήκες του Νοσοκοµείου ή σε άλλο χώρο αυτού
εγκαταστηµένο και εν πλήρη λειτουργία όπου απαιτείται. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει το Νοσοκοµείο, το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο
υπάγεται το είδος, (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
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Η τιµή µε κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται για την σύγκριση των τιµών. ∆ύναται να υποβάλλεται προσφορά σε συνάλλαγµα
και από Έλληνες προµηθευτές για είδη εισαγόµενα από το εξωτερικό και στις συµβάσεις προµηθειών µπορεί να συνοµολογείται το
τίµηµα σε ξένο νόµισµα. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωµή µε το νόµισµα της προσφοράς αλλά µε το
νόµισµα στο οποίο πραγµατοποιούνται οι πληρωµές από την Τράπεζα Ελλάδος προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
Για την σύγκριση των προσφορών οι τιµές σε συνάλλαγµα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ µε βάση την ισχύουσα τιµή FIXING του Επίσηµου
∆ελτίου Συναλλαγµάτων έναντι ΕΥΡΩ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,
σε κάθε αύξοντα αριθµό σε περίπτωση διαιρετέου υλικού.
Η τιµή του υλικού για την οποία θα συναφθεί σύµβαση παραµένει σταθερή µέχρι την ολοκληρωτική παράδοση χωρίς δικαίωµα
αναπροσαρµογής της.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην
οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους
δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης,
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και
ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει οι ανωτέρω δηλώσεις, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται µε απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, ποινή
προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) µηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών των
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην
επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος

έχει επιβληθεί

ποινή αποκλεισµού από τους

διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού.
Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την
προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω
αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, µετά τη σύναψη
της σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται
απόφαση του αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.

*

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001-ΕΝ 46001 και µε την Υπουργική απόφαση

∆Υ7/οικ.2480/94 (ΦΕΚ 679/13-09-1994 όπως αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009, ΦΕΚ 2198/Β/02-10-2009
σχετικά µε την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς την κοινοτική οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
93/42/ΕΟΚ/14-06-93 που αφορά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να φέρουν την Σήµανση CE MARK στην Ελληνική γλώσσα. Τα
σχετικά πιστοποιητικά θα τοποθετούνται στον φάκελο µε τις τεχνικές προσφορές .

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά:


Πιστοποιητικό της εταιρείας EN ISO



CE MARK και ISO των προσφεροµένων προϊόντων.

µε τα οποία θα βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας. Σε περίπτωση
που αυτά εκδίδονται από ανεξάρτητους οργανισµούς πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα
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στη σχετική σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων για πιστοποίηση.
Αναγνωρίζονται τα ισοδύναµα πιστοποιητικά από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη – µέλη.
Στην περίπτωση που τα υλικά δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικά συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη διαπίστευση (European
Cooperation for Accreditation – EA) και µάλιστα µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή για το είδος που προσφέρεται, η προσφορά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :
Όταν για την τελική επιλογή του προµηθευτή κριτήριο είναι η χαµηλότερη τιµή, λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία :
Η συµφωνία της προσφοράς µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά
τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
Κάθε άλλο κατά την κρίση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδες στοιχείο,
από το οποίο να εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προµήθειας υλικού.
2.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις
τεχνικές προδιαγραφές και την διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή σύγκρισης.
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή σύγκρισης και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

Ι.- Στους κλειστούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη
διάταξη αυτή, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση
γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή η ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος
π.δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η
εγγύηση συµµετοχής του.
ΙΙ.- Στους ανοικτούς διαγωνισµούς, όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στη
διακήρυξη, στο άρθρο 8α του παρόντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη
τιµή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός
µαταιώνεται.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη,
γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
3. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης.
Η διαπίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία µε τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της και η
βαθµολόγηση των προσφορών γίνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου για την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου.
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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.
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους
κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν
είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας
προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν
διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάµεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την
προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφεροµένων.
Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών
Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης
µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης
πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή
αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτηµέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισραήλ rat
Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα του
Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη
ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό σύµφωνα µε το άρθρο 21 του .∆.118/07.
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπ’ όψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε
προµηθευτή.
Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή του µπορεί να προτείνει :
■ Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής : α)Το ποσοστό
αυτό

δεν

µπορεί

να

υπερβαίνει

το

30%

για

διαγωνισµούς

προϋπολογισθείσης

αξίας

µέχρι

100.000

Ευρώ

συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω
συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης
ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού,
απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον προµηθευτή και πριν την σύνταξή της σχετικής σύµβασης µε τον τελευταίο µειοδότη.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού τόσον για το σύνολο των υπό προµήθεια ειδών,
όσον και για µέρος των υπό προµήθεια ειδών, όσο και για µέρος της υπό προµήθειας ποσότητας των ειδών.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών κατά το στάδιο της κατακύρωσης του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 394/96 , όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005 ) & άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 2522/97 περί ένδικης
προσφυγής και το άρθρο 15 παρ.2 του Π.∆. 118/2007.
Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/19.8.2005) για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 & 2
του άρθρου 15 του ίδιου ως άνω Π.∆. απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου . Το ποσό του παράβολου
είναι ίσο µε το 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί τις προϋπολογισθείσας αξίας του υπό προµήθεια είδους. Το ύψος του όµως δεν µπορεί να
είναι µικρότερο των 1.000 ευρώ και µεγαλύτερο των 5.000 ευρώ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον
κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 38741 (παράβολο από κάθε αιτία).
Προσφυγές που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους λόγους δε γίνονται ∆ΕΚΤΕΣ.
Εφόσον ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 του Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού ή έχει αυτή απορριφθεί, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται
άλλως να τους αποκρούσει.
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ΑΡΘΡΟ 13
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση το κείµενο της οποίας
επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την
οποία συµµετείχε αυτός στον διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆εν
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και υπό την
προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.

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 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει :
α. Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β. Τον εκδότη.
γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ. Τον αριθµό της 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 :
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως.
2. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση.
3. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
4. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας
υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.
5. Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά.
6. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό
χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο
(2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου για τρίµηνη παράταση.
Παράταση πλέον των τριών µηνών προϋποθέτει την σύµφωνη γνώµη και του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόµενος ετήσιος διαγωνισµός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας σύµβασης ή
προκηρυχθεί διαγωνισµός και υπογραφεί σύµβαση από την αρµόδια Υ. ΠΕ. η σύµβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει
κανένα έννοµο αποτέλεσµα από την ηµεροµηνία ισχύος της νέας σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ 14
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός του προβλεπόµενου από την σύµβαση χρόνου που θα πρέπει να αναφέρεται και στην
προσφορά.
Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συµβατικός
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού,
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Σε περίπτωση
που ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης δεν είναι µεγαλύτερος από τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες µπορεί µε απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται µέχρι το ½ αυτού. Εάν λήξει ο συµβατικός
χρόνος φόρτωσης – παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω,
χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Με αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης των υλικών µπορεί να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση
των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρτώσεις.

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια την αποθήκη και την επιτροπή παραλαβής
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκοµείου παρουσία του προµηθευτή ή αντιπροσώπου του
εξουσιοδοτηµένου ειδικά για την παράδοση και υπογραφή των σχετικών αποδεικτικών παραλαβής. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του
προµηθευτή την ορισµένη ηµέρα και ώρα η παράληψη ορισµού εκπροσώπου του η αρµόδια επιτροπή θα δικαιούται να προβεί στην
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή χωρίς την παρουσία του προµηθευτή ή εκπροσώπου του οπότε η κρίση της επιτροπής θα λογίζεται
ανεπιφύλακτα δεκτή. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο να συγκροτεί ειδική επιτροπή παραλαβής του
προµηθευόµενου είδους ειδικά για τον έλεγχο εάν το είδος αυτό πληρεί τους όρους της διακήρυξης και τυχόν ειδικών όρων αυτής.
Όπου κρίνεται σκόπιµο ή προβλέπεται από τους όρους δείγµατα των προµηθευοµένων ειδών στέλνονται στο Γενικό Χηµείο του
Κράτους ή σε άλλο ειδικό εργαστήριο για τον έλεγχο της τήρησης των συµβατικών υποχρεώσεων του προµηθευτή.
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα.

ΑΡΘΡΟ 15
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής µέσα στον
οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του
∆ηµοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από την Υπηρεσία που
παραλαµβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόµισης τούτων, σύµφωνα δε µε την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του προµηθευτή, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι
από την σύµβαση

έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία δεν µπορεί να

συµµετέχουν ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο από την σύµβαση
χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση όταν :
α. το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να το αντικαταστήσει σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Π.∆. 118/2007,
άλλως υπόκειται στις προβλεπόµενες σχετικές κυρώσεις.
β. το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνεται, όµως, παραληπτέο, ο προµηθευτής υποχρεούται να
προβεί στην αποκατάσταση τούτων, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής
τιµής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή µε έκπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις εκδίδεται αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύµβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αµοιβή των µετασχόντων σε αυτή και τυχόν
άλλα έξοδα βαρύνουν τον φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαµβάνεται υπόψη.
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ΑΡΘΡΟ 16
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωµή της αξίας των εκάστοτε προµηθευόµενων ειδών θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας του τιµολογίου
(αφού προηγηθεί σχετική παραγγελία µας) και µετά την

παραλαβή των υλικών και την σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ &

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προµηθευόµενων ειδών από τις αρµόδιες επιτροπές.

Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του
τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών
στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο.
Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο µεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν τις µειοδότριες εταιρείες στη δε επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Φ. Π. Α. επιβαρύνει το Νοσοκοµείο µας .

ΑΡΘΡΟ 17
∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση δεν προβλέπεται κατάθεση δειγµάτων, τυχόν προσκοµιζόµενα από τους προµηθευτές
δείγµατα δεν γίνονται δεκτά. Εφόσον από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται η κατάθεση δειγµάτων, η µη προσήκουσα
κατάθεσή τους αποτελεί λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από την διαγωνιστική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 18
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών (παρ. 1
και 2 του άρθρου 6 του ν.2286/1995), η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και, µετά από
αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό, µπορεί να αποκλεισθεί προµηθευτής για ορισµένο ή αόριστο χρόνο
από το σύνολο των προµηθειών του δηµοσίου τοµέα λόγω ανάρµοστης συµπεριφοράς σε διαδικασία προµήθειας ή λόγω παράβασης
των διατάξεων περί προστασίας του καταναλωτή ή του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), για την οποία έχει καταδικαστεί
αµετάκλητα.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της
παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 20
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 2286/95, του Π.∆. 394/96 και του Π.∆. 118/2007
όπως ισχύουν κάθε φορά.
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Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 Υ. ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’ Ν.Π.∆.∆.

ΣΧΕ∆ΙΟ
Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

………………………. €

Φ.Π.Α.

………………………. €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

………………………. €

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

…………………………………….

ΕΙ∆ΟΣ

…………………………………….

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Μουρνιών του ∆ήµου Ελευθερίου Βενιζέλου σήµερα την ……………………………. του έτους 200…. και
µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών:
Α. Του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’ Ν.Π.∆.∆. που εδρεύει στις Μουρνιές ∆ήµου Ελευθερίου
Βενιζέλου µε Α. Φ. Μ 999444662 Β΄ ∆ΟΥ ΧΑΝΙΩΝ , όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ.
……………………………………. και
Β. Ο

……………………………………... νόµιµος εκπρόσωπος της

εταιρείας ……………………………………., που εδρεύει στην

……………………………………., µε ΑΦΜ …………………………………….,

∆ΟΥ ……………………………………., καλούµενη

παρακάτω ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ’’.
Αφού έλαβαν υπ’ όψιν τους :
Ότι µε την µε αριθµό ………απόφαση του ……ου πρακτικού της ……………………………………., συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου κατακυρώθηκε η προµήθεια ……………………………………. στην αφετέρου συµβαλλόµενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ.
Ότι η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του …………………………… διαγωνισµού, που διενεργήθηκε την ………
και ελήφθησε υπ’ όψιν η ∆ιακήρυξη ……….
Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους …………………………………….µε την αναφερόµενη παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει την
προµήθεια στην συµβαλλόµενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ η οποία αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τους
οποίους και αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις:
Η σύµβαση θα ισχύει από …………………………………….µέχρι …………………………………….σύµφωνα µε τους όρους της ………
διακήρυξης του διαγωνισµού της ……………… και τις τιµές της κατακύρωσης στον οποίο ανακηρύχθηκε τελευταίος µειοδότης για
µέρος των ζητουµένων ειδών ύστερα από την προσφορά την οποία υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισµό.
H αριθµ. ………… διακήρυξη της οποίας έχει λάβει γνώση η 2η συµβαλλόµενη αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης σύµβασης
και δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέλη .
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόµενος ετήσιος διαγωνισµός αποπερατωθεί πριν την λήξη της παρούσας σύµβασης ή προκηρυχθεί
διαγωνισµός και υπογραφεί σύµβαση από την αρµόδια Υ.ΠΕ , η σύµβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννοµο
αποτέλεσµα από την ηµεροµηνία ισχύος της νέας σύµβασης.
Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα γίνεται στις αποθήκες του Νοσοκοµείου τµηµατικά ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της
Υπηρεσίας µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες της προµηθεύτριας και σε προθεσµία άµεση ή έως και εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών
το αργότερο από την ειδοποίηση του φορέα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις στα τιµολόγια της προµηθεύτριας να αναγράφεται

ότι

πρόκειται για την προµήθεια ……………………………………. της από …………………………………….ηµεροµηνίας υπογραφείσας
σύµβασης, ο αύξων αριθµός του είδους, η επωνυµία, συσκευασία κ.λ.π. όπως φαίνονται στην σύµβαση.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή και θα διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και µε οποιονδήποτε άλλο
ενδεικνυόµενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
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Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα µεταφοράς µέχρι την αποθήκη υλικού του Νοσοκοµείου, βαρύνουν την ανακηρυχθείσα
προµηθεύτρια.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση κηρύξεως έκπτωτου ενός προµηθευτή καθώς και ο τρόπος επίλυσης τυχόν
διαφορών αναφέρονται αναλυτικά στο Π.∆.118/2007.
Η πληρωµή των προς προµήθεια ειδών γίνεται µετά την εκάστοτε ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από την αρµόδια
επιτροπή και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων .
Ο δεύτερος συµβαλλόµενος …………………………………………

δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα αναφέρονται

παραπάνω και προσκόµισε την µε αρίθµ ……………………………..εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………………… αξίας
………..ευρώ

για

την

καλή

εκτέλεση

των

υποχρεώσεων

στο

σύνολο

της

κατακυρωθείσας

αξίας,

σύµφωνα

µε

την

αριθµ…../πρκ……/…………. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων, ποσοστού 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας χωρίς του Φ.Π.Α.

Αναλυτικά τα κατακυρωθέντα είδη έχουν ως εξής:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
ΤΕΜΑΧΙΑ ……………… Χ ………………+ (……………… Χ ………………+) Χ …… Φ.Π.Α. = ……ΕΥΡΩ

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ :

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

………………………. €

Φ.Π.Α.

………………………. €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ

………………………. €

(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

Για όλα τα λοιπά θέµατα, αναφορικά µε την προµήθεια η οποία πραγµατοποιείται µε την σύµβαση αυτή, ισχύουν οι όροι της ∆ιακήρυξης
………καθώς επίσης και τα αναφερόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/04-12-1996), του Π.∆.
118/2007 κ.λ.π. ισχυουσών διατάξεων.
Αρµόδια ∆ικαστήρια για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρµογή της σύµβασης αυτής θα είναι
αποκλειστικά αυτά των Χανίων.
Συµφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή διευκολύνσεων, παράτασης χρόνου
εκτέλεσης κ.λ.π. γίνεται και αποδεικνύεται µόνο εγγράφως αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης.
Αφού έγιναν αµοιβαία αποδεκτά και συνοµολογήθηκαν τα παραπάνω, συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση και υπογράφτηκε από τα
συµβαλλόµενα µέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

……………………………

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

……………………………
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας………………………
Κατάστηµα

……………………….

(∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. FAX )

Ηµεροµηνία Έκδοσης ………

ΕΥΡΩ ……………………..
Προς:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
΄΄Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΄΄
∆ΗΜΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΜΟΥΡΝΙΕΣ
Τ.Κ. 73 300, ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ
Α.Φ.Μ. 999444662, Β΄ ∆.Ο.Υ. ΧΑΝΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ……………...
ΕΥΡΩ………………
Σύµφωνα µε Ν. 2842/ 27-9-2000 ( ΦΕΚ 207 τεύχος Α΄ )

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι

εγγυώµεθα

δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………..υπέρ της εταιρίας
……………………………………………………………………………………………..
∆/νση ………………………………………δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της………………………
………………………………………………………………………………………………..
για την προµήθεια ……………………………αριθµός προσφεροµένων ειδών……………
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ.…….…………∆ιακήρυξή σας .
Η παρούσα εγγυητική 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 την δήλωσή σας, ολικά ή µερικώς χωρίς καµία από µέρους
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη
ειδοποίησή µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την………………………………………………………………
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς , όπως σχετικά αναφέρεται στη
∆ιακήρυξη.
Βεβαιούνται 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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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΙΥΛΙΣΗΣ (CPV 33692800-5)

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ∆ΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ 5 lit

Τα πλαστικά δοχεία πρέπει να είναι κατάλληλα µίας χρήσεως, να είναι ανενεργά φυσικώς και χηµικώς καθώς και τα
πώµατα τους και να κλείνουν αεροστεγώς.

Το νερό που χρησιµοποιείται να είναι απιονισµένο, απαλλαγµένο από µικροβιακούς παράγοντες οι δε χηµικές ουσίες
που περιέχει να είναι χηµικώς καθαρές και απαλλαγµένες από µέταλλα που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τον
οργανισµό των ασθενών (π.χ. αλουµίνιο).

Το PH του διαλύµατος να κυµαίνεται από 6,8 έως 7,4.

Το διάλυµα να είναι απαλλαγµένο απυρετογενών ουσιών και να είναι κατάλληλο για µηχανήµατα όλων των τύπων.

Να διατίθενται σε κάθε επιθυµητή σύνθεση, από άποψη ηλεκτρολυτών.

Να πληρούν τα διεθνή standards όσο την χηµική τους σύνθεση, την καθαρότητα και την περιεκτικότητα τους

σε

µικροβιακούς παράγοντες ούτως ώστε η αιµοκάθαρση να είναι ασφαλής και αποτελεσµατική.

Επιθυµητή χηµική σύνθεση των διαλυµάτων αιµοκάθαρσης µε διττανθρακικά ανιόντα :

Νάτριο (Na) : 140 meg/I µε δυνατότητα διακύµανσης

Κάλιο (Κ) : 0-2 meg/I µε δυνατότητα για ορισµένες περιπτώσεις ασθενών από
1,0-3,0 meg/I

Ασβέστιο (Ca) : 2,0-3,5 meg/I µε δυνατότητα µεταβολής από 1,0-3,75 meg/I

Μαγνήσιο (Mg) : 1,0 meg/I µε δυνατότητα διακύµανσης από 0,5-2,0 meg/I για ορισµένες κατηγορίες ασθενών.

Χλωριούχα : 109,5 meg/I

Γλυκόζη : 0-1meg/I

∆ιττανθρακικά : 34 meg/I

Οξικά : 3,0 meg/I
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ΦΥΣΙΓΓΑ BICART 650 gr και BIBAG 650 gr

Να περιέχει σκόνη διττανθρακικού νατρίου (NaHCO3)

Για την προετοιµασία υγρού αιµοκάθαρσης, να είναι υψηλής καθαρότητας, να µην καθιζάνει, να διαρκεί 4-5 ώρες
συνεδρίας σε συνήθη συνθήκες αιµοκάθαρσης.

Ο περιέκτης της φύσιγγας να είναι ατοξικός και το υλικό κατασκευής του να είναι τέτοιο ώστε να µην αντιδρά µε το
περιεχόµενο διττανθρακικό νάτριο και να αντέχει στην πίεση που ασκείται εκ των έσω.
Τέλος η φύσιγγα να εφαρµόζεται σε όλα τα µηχανήµατα που προορίζονται για φύσιγγες διττανθρακικών.

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

Σε σάκους 1 lit και 2 it, µε τοίχωµα συµπεριφοράς ύαλου που περιέχει NaCl 0,9% και υπαρίνη 5000 UI/ lit
αποστειρωµένο, υψηλής καθαρότητας, πυρετογόνο που θα εκπλύνει αιµατικό διαµέρισµα του φίλτρου πριν
περάσει το αίµα κατά την συνεδρία αιµοκάθαρσης.

ΦΥΣΙΓΓΑ CLEAN-CART Α και CLEAN-CART C

Τοποθετούνται σε ένα µόνο υπερσύγχρονο µηχάνηµα GAMBRO 200 – ULTRA, για
αποστείρωση και απασβέστωση.

α) CLEAN-CART Α περιέχει άνυδρο ανθρακικό νάτριο 13gr υπό µορφή σκόνης, χρησιµοποιείται σε
συνδυασµό µε την θερµική αποστείρωση για καθαρισµό του υδατικού διαµερίσµατος του µηχανήµατος.
Το διάλυµα ανθρακικού νατρίου που προκύπτει αφαιρεί τις οργανικές ουσίες που έναποτείθονται, λίπη,
πρωτεΐνες, κ.λ.π..

β) CLEAN-CART C περιέχει 32 gr άνυδρου κιτρικού οξέος. Σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα θερµικής
αποστείρωσης κάνει αποστείρωση και απασβέστωσης. Επίσης αφαιρεί τα άλατα Ca
έχουν καθιζάνει στο υδατικό διαµέρισµα του µηχανήµατος.
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ΠΠΥΥ 2012 - ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ
Α/Α

ΚΩ∆ΙΚΟΣ OR-CO

ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

∆ιαλύµατα Αιµοδιύλισης
(CPV 33692800-5)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΑΝΑ
ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ)

1

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ
ΝΕΦΡΟΥ ∆ΙΤΑΝΘΡΑΚΙΚΑ
(∆ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ )

127187

ΤΙΜΗ/LT

93.500

2

ΦΥΣΙΓΓΑ BICART 650 gr

128230

ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.

2.600

3

ΦΥΣΙΓΓΑ BIBAG 650 gr

128229

ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.

6.400

4

∆ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΠΛΥΣΗΣ
ΦΙΛΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ
ΛΙΤΡΟΥ

127186

ΤΙΜΗ/ LT

9.850

5

PURISTERYL 340
(∆ΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΛΙΤΡΩΝ )

126950

ΤΙΜΗ/LT

540

6

ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ
(ΣΑΚΟΣ ΤΩΝ 25 ΚΙΛΩΝ )

127651

ΤΙΜΗ/ ΚΙΛΟ

50

7

ΦΥΣΙΓΓΑ CLEAN-CART A

128233

ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.

400

8

ΦΥΣΙΓΓΑ CLEAN-CART C

128234

ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.

600

9

ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ON-LINE
ΑΙΜΟ∆ΙΑ∆ΙΥΘΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
FRESENIUS

211385

ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.

970

10

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ON-LINE
ΑΙΜΟ∆ΙΑ∆ΙΥΘΙΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
FRESENIUS

211834

ΤΙΜΗ/ ΤΕΜ.

30
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

30.12.9

0,89

30.12.5

6,00

