ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
« Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Πληροφορίες : ΑΡΓ. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ
Τηλέφωνο : 28210 22308
FAX : 28210-22329
Email: supplies@chaniahospital.gr
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 17η
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ENIAIOY ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Προµήθεια ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV 33141114-2) για ένα έτος
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανοικτός Ενιαίος ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(CPV 33141114-2) για τις

µονάδες υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για ένα έτος και µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η χαµηλότερη τιµή
Ηµεροµηνία: 12 Φεβρουαρίου 2014
Ηµέρα:
Ώρα:

Τετάρτη
11:00 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (CPV 33141114-2)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ CPV: ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ (33141114-2)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΑΠΑΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΓ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

280.000,00

Γ.Ν.

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

–

68.821,18

ΠΑΝΑΝΕΙΟ»
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ « ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

20.089,48

Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

40.000,00

Γ.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

30.000,00

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

8.000,00

Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «

4.000,00

∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
450.910,66 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

399.035,98 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος συν τρίµηνη παράταση

ΧΡΟΝΟΣ

Όπως αναλυτικά θα αναφέρεται στο κείµενο της σύµβασης

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Όπως αναλυτικά θα αναφέρεται στο κείµενο της σύµβασης

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

1.7

Του Ν. 3310 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή

∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89 / 665 Ε.Ο.Κ.».
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
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές.

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

1.14

Του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/00) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 93/37/ Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήµερα µετά το Π.∆. 60/2007.

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

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’

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»,

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
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013»

2

1.22

Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων

1.23

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και

1.24

Των άρθρων 22 Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
1.25

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.

1.26

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).

1.27

Τις διατάξεις του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) µε τις τροποποιήσεις του.

2.
2.1

Τις αποφάσεις
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»

2.2

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

2.3

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).

2.4

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

2.5

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

2.6

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).

2.7

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».

2.8

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.

2.9

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7722/23-07-2013

έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Ορισµό φορέων διενέργειας

2.10

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

2.11

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

2.12

Την µε αριθµ. 51/πρκ.19/23-08-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση

διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012».
2012 ».

τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 και ορισµό µελών επιτροπών διενέργειας των
διαγωνισµών.
2.13

Την µε αρίθµ. πρωτ. 9099/12-09-2013 έγκριση µελών των επιτροπών διενέργειας των προµηθειών του Γ.Ν. Χανίων
ΠΠΥΥ 2012 από την 7η Υ.ΠΕ.

2.14

Η µε αρίθµ. 228/ 12-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛ9Κ469Η2Ι-Ε1Μ).

2.15

Την µε αριθµ.137/30-05-2013 Απόφαση ∆ιοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης
3. Τις πιστώσεις

3.1

Την πίστωση του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012 και ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013, φορέας διενέργειας 4263, ΚΑΕ 1311
και κατηγορία CPV 33141114-2

3

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό ∆ιεθνή Μειοδοτικό Ενιαίο ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την Προµήθεια ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ (CPV
33141114-2) για τις µονάδες υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για ένα έτος και µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης µε κριτήριο κατακύρωσης
την χαµηλότερη τιµή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας και το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
ΤΗΣ Ε.Ε.
Ηµέρα
Τετάρτη
18/12/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟ
ΤΕΥΧΟΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ
Φ.Ε.Κ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σάββατο
21/ 12 / 2013

Τρίτη
11/02/ 2014
ΩΡΑ 14:00

Παρασκευή
20/12/2013

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

365 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

-∆.ΧΑΝΙΩΝ, ∆.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
∆. ΡΕΘΥΜΝΟΥ,∆. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ∆. ΣΗΤΕΙΑΣ,
∆.ΝΕΑΠΟΛΗΣ
-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ,
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ,
ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τετάρτη
12/02/ 2014
ΩΡΑ 11:00

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
www.chaniahospital.gr

∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΝΑΙ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΕΙ∆ΟΣ
Άρθρο 2ο
∆ικαίωµα Συµµετοχής

2.1

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο της υπό ανάθεσης υπηρεσίας, που λειτουργούν νόµιµα
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες
χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στην συνέχεια της παρούσας.

2.2

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της
προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε
ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση
της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση
αυτή, υποχρεούται να το πράξει.

2.3

Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά
ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην
Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους
εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.
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Άρθρο 3
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους, επί ποινή απορρίψεως, και µε τη σειρά
που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να φέρει στην άνω δεξιά γωνία τον
Αύξοντα Αριθµό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο :

Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
3.1

Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του

Π.∆. 118/2007).
3.2
3.3

Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου

υπογραφής, στην οποία: (Σηµείωση: η ηµεροµηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συµπίπτει µε
την ηµεροµηνία υπογραφής της δήλωσης και µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούµενα ισχύουν
και στη περίπτωση όπου η προσφορά

αποστέλλεται µε ταχυδροµική υπηρεσία

και ως ηµεροµηνία υποβολής της

προσφοράς θεωρείται η ηµεροµηνία καταθέσεως της συστηµένης επιστολής-προσφοράς στην ταχυδροµική υπηρεσία
µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της
διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007).

3.4.1 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.
3.4.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση :
3.4.2.1

για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆.60/2007, δηλαδή για κάποιο από
τα ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25. 6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27. 11.1995, σελ. 48).

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης

του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε
το Ν. 3424/2005 (Α΄305).
3.4.2.2

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας

3.4.2.3

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας

3.4.3 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
3.4.4 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση
και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας
εγκατάστασης του προσφέροντος
3.4.5 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
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3.4.5.1

ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού.

3.4.5.2

φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

3.4.6 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα τους.
3.4.7 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε
κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργείου Ανάπτυξης.
3.4.8 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του
δηµοσίου
3.4.9 Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του
άρθρου 12 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
3.4.10Να δηλώνεται ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία
περίπτωση 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, η
τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
3.4.11

Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς.

3.4.12

Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό.

3.4.13

Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και
των υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.

3.4.14

Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

3.4.15

Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας
διακήρυξης.

3.4.16

Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό ίδρυµα έκδοσης
αυτής.

3.4.17

Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι
έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

3.4.18

Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει µέρος ή το σύνολο της δηµοπρατούµενης
Υπηρεσίας.

3.4.19

Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση
του Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του παρόντος διαγωνισµού.

3.4.20

Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

3.5 Φωτοτυπία της απόδειξης αγοράς της ∆ιακήρυξης (παράβολο)
3.6 ∆ήλωση στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος.

Β.

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

3.3 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συµµετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.∆.
118/2007).
3.4 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου
υπογραφής, στην οποία :

3.7.1

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες.

6

3.7.2

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν
καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
3.7.2.1

για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από
τα ακόλουθα:
•

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της

•

δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).

26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
•

απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

•

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28. 6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν. 2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το Ν. 3424/2005 (Α΄305).

3.7.2.2

για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.

3.7.2.3

για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

3.7.3

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
3.7.3.1

Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆.
118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

3.7.4

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
3.7.4.1

Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007 καταστάσεις,
δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συµβιβασµού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.

3.7.5

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
3.7.5.1

ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και να αναφέρονται οι φορείς ασφάλισης του προσωπικού

3.7.5.2

3.7.6

φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα τους.

3.7.7

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε
κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης.

3.7.8

Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του

δηµοσίου

3.7.9

Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της
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κατακύρωσης, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007 και του
άρθρου 12 της παρούσας εφόσον κατακυρωθεί υπέρ του η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

3.7.10∆εν

τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.

1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση 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, η τελευταία περίπτωση για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

3.7.11Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς.
3.7.12Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό.
3.7.13

Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των

υποχρεώσεων εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα.

3.7.14

Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που

ζητούνται από το Νοσοκοµείο και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

3.7.15

Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

3.7.16

Να δηλώνεται ότι το ύψος και ο αριθµός της εγγυητικής επιστολής και το πιστωτικό ίδρυµα έκδοσης αυτής.

3.7.17

Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν

λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών.

3.7.18

Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της δηµοπρατούµενης Υπηρεσίας.

3.7.19

Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση του

Νοσοκοµείου για αναβολή ή ακύρωση ή µαταίωση του παρόντος διαγωνισµού.

3.7.20
Γ.

Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

3.8 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.9 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως.
∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόµιµο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
3.10 Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας
έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριµένα:
3.10.1

Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης
(Ε.Π.Ε.):
• ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
• ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας
• Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή ή βεβαίωση της αρµόδιας
κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που
έχουν επέλθει στο καταστατικό του νοµικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν µεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ
(για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συµβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.).
• Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νοµίµου εκπροσώπου ότι τα
όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόµενο ΦΕΚ
εκπροσώπησης.

3.10.2

Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
• Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων
των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
• Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή

3.10.3

Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
• Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η
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εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς.
• Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται
από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.

∆. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

3.11 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.12 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. ∆ιευκρινίζεται
ότι :
• το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του
∆.Σ. του συνεταιρισµού και
• οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

3.13 Εγγύηση συµµετοχής σύµφωνα µε το Άρθρο 5 της παρούσης.
3.14 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο υπηρεσιών, που συµµετέχει στην ένωση.
• Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
• ∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των
δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες,
ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο
εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον
αναπληρώνει.

ΣΤ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.000.000,00€
3.15 Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει, οι µετοχές των
ανωνύµων εταιριών που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων
ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος των εταιριών
αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%),
οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Σε
περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες
συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού
προσώπου.
3.16 Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των
µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυµη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής
οντότητα, στην οποία συµµετέχει) υποβάλει στο φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής της :
3.16.1

Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία,
από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.

Έγκυρη αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου,
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρίας.
Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο 3.15 υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως της
συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία
έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την
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ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση,
ισχύουν τα εξής:
3.16.2

Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών
κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια
αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση
του νοµίµου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.

3.16.3

Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία
υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.

3.16.4

Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει
σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων
ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε
αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια, κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν
επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.

3.17 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία
έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα η
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε την
προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
3.17.1

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.

3.17.2

Έγκυρη κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας
της.

3.17.3

Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των

3.17.4

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από τον ανακηρυχθέντα προµηθευτή,

µετοχών της εταιρίας.

πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
3.18 Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων 3.18.2 και 3.18.3 πρέπει να προκύπτει ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών της προµηθεύτριας εταιρίας, πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. Όλα τα
παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως της
υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
3.19 Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την
έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε την
προσφορά τους:
3.19.1

Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο 3.17.1.

3.19.2

Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο 3.17.2.

3.19.3

Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά
τα προβλεπόµενα στο εδάφιο 3.17.3., σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό
(1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι
αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για
τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της
εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.

3.19.4

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους
της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
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3.20 Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει
επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.∆. 82/1996, όπως
τροποποιηµένο ισχύει.
3.21 Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι
εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
3.22 Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις
προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα
και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.∆. 82/1996, όπως
τροποποιηµένες ισχύουν.
3.23 Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την
παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής
µορφής οντότητας στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισµό.
3.24 Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαράδεκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η
κήρυξη του απαράδεκτου γίνεται αµέσως µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων.

Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, όλα δε τα ξενόγλωσσα και νοµίµως
µεταφρασµένα. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (π.χ. µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) επιφέρει την
ποινή του αποκλεισµού.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή
στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης.
Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από ανεξάρτητους οργανισµούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του
αναδόχου ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα
εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και
πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαµβάνονται στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς.

Άρθρο 4ο
Προσφορά ενώσεων υποψήφιων αναδόχων
4.1 Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική
πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε
µέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων.
4.2 Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή
ανάθεσης της υπηρεσίας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης.
4.3 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις
µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.

11

Άρθρο 5ο
Εγγυήσεις

5.1 Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό.

5.1.1

Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό

που αντιστοιχεί σε

ποσοστό 5% τουλάχιστον, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δηλαδή

22.546 € (αν η

συµµετοχή αφορά το σύνολο της προµήθειας), 501 € για κάθε είδος που κατατίθεται προσφορά
5.1.2

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ζητά η διακήρυξη.

5.1.3

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα εγγύηση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.

5.1.4

Η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Β’ και να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιλαµβάνονται σ’ αυτό.

5.2 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύµβασης.

5.2.1

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συµβατικής αξίας, αφαιρουµένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύµβαση. Η εγγύηση κατατίθεται
µε την υπογραφή της σύµβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο υπόδειγµα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία
των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, όλα τα στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’
της παρούσας ∆ιακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007.
Άρθρο 6ο
Α)Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόµενο Προσφορών

Το σώµα της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου. Ωστόσο για τη
συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται η προσκόµιση στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ του σχετικού παραβόλου ( όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον οποίο πληρώθηκε) των 20 ευρώ
το οποίο καταβάλλεται µε µετρητά στο Ταµείο του Νοσοκοµείου.
6.1 Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο µέχρι την προηγουµένη εργάσιµη ηµέρα της ηµέρας διενέργειας αυτού, στο
Τµήµα Γραµµατείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) του Νοσοκοµείου.
6.2 Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, όπως ορίζεται στην παρ. 6.3, στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε
καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς :
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6.2.1

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα.

6.2.2

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

6.2.3

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος.

6.2.4

Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης

6.2.5

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

6.2.6

Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (συµπεριλαµβανοµένων Ταχυδροµικής ∆ιεύθυνσης, Ταχυδροµικού Κώδικα,
Τηλεφώνων Επικοινωνίας, Fax και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - email). Σηµειώνεται ότι τα αναγραφόµενα
στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον διαγωνιζόµενο.

6.3 Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται τα παρακάτω :
6.3.1

Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής µε την ένδειξη “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” ο οποίος θα περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) φωτοαντίγραφο του καθενός δικαιολογητικού του άρθρου 3 της παρούσας.
Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συµµετοχής και τα αντίγραφα αυτών θα είναι χωριστά, µε τη σειρά που
ζητούνται στην παρούσα διακήρυξη

6.3.2

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο, ένα (1) Αντίγραφο. Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να έχει τη µορφή που αναλύεται
στο Παράρτηµα Α΄.
• 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 Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
• ∆ικαιολογητικά που αφορούν τα προσφερόµενα είδη (πιστοποιητικά ISO, CE Mark κ.λ.π.), τοποθετούνται
στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.
• Ηλεκτρονικό µέσο (δισκέτα, cd ή άλλο), µε την τεχνική προσφορά της εταιρείας.

6.3.3

Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ο οποίος θα περιέχει:
• Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο.
• Ηλεκτρονικό µέσο (cd ή άλλο), µε την οικονοµική προσφορά της εταιρείας

6.4 Οι παραπάνω φάκελοι (6.3.1, 6.3.2. και 6.3.3) θα είναι εντός του κυρίως φακέλου και θα είναι σφραγισµένοι καλά.
6.5 Και οι τρεις επιµέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου που αναφέρονται στην παράγραφο 6.2.
6.6 ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα.
6.7 Προσφορές, που υποβάλλονται µετά την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών που ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη θεωρούνται ως εκπρόθεσµες και δεν λαµβάνονται υπόψη.
6.8 Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας Επιτροπής
εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
6.9 Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.10 Σ' ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση
ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.
6.11 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την
συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.
6.12 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.
6.13 Συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται µόνο σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 10 του Π.∆. 118/2007.
6.14 Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες. Η έναρξη της
προθεσµίας αυτής αρχίζει από την επόµενη διενέργειας του διαγωνισµού. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν έχουν
δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεση της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή
µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: i) Έκπτωση και απώλεια κάθε
δικαιώµατος για κατακύρωση, ii) Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
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6.15 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
6.16 Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν
από 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 ανώτατου
ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
6.17 Οι συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν προσφορά για µέρος της δηµοπρατηθείσας υπηρεσίας. Εναλλακτικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
6.18 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου Προσφοράς θα
πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους
για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη µετάφραση στην Ελληνική και που µπορεί να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνηµµένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία
που µπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
6.19 O προσφέρων υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες.
Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο
συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας.
6.20 Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών και
υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
6.21 Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της
διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραποµπές σε τεχνικά
έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται µόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και
δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής,
περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
6.22 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών
τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως
υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο συλλογικό όργανο του Νοσοκοµείου, 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.
6.23 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 της διακηρύξεως 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.
Β) ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.

(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ)

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που
προσφέρουν.

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) 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 ίδιο φάκελο που είναι
τοποθετηµένα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο,
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προς τούτο, από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής
Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation-EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης
Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
2.

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.
3.

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 εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή 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 την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.

5.

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.

Άρθρο 7
Αποσφράγιση προσφορών
7.1 Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και
ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η
αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
7.1.1

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. ∆ιαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων
(∆ικαιολογητικών. Τεχνικής προσφοράς και Οικονοµικής προσφοράς) οι οποίοι και µονογράφονται από τα
µέλη της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των
∆ικαιολογητικών και τα οποία µονογράφονται στο σύνολό τους ανά φύλλο. Οι φάκελοι των τεχνικών και
οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω
όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο ( ή σε δύο νέους φακέλους, όπου ο ένας φάκελος
περιλαµβάνει τις τεχνικές προσφορές και ο άλλος τις οικονοµικές προσφορές) οι οποίοι επίσης σφραγίζονται
και υπογράφονται από το ίδιο όργανο και παραδίδονται στην Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθούν
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. (σε διαφορετικές ηµεροµηνίες η
αποσφράγιση των τεχνικών προσφορών από την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών)

7.1.2

Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης µπορεί να γίνεται χρήση µηχανικού µέσου (διάτρηση), µε
το οποίο θα αποτυπώνεται η ηµεροµηνία και η ώρα αποσφράγισης.

7.1.3

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει
και σφραγίζει.

7.2

Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών,
λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στον διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την
αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούµενος δεν παραστάθηκε, µπορεί να λάβει γνώση των
στοιχείων αυτών, µόνο µετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία ως εξής:
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7.2.1. Των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, των δικαιολογητικών συµµετοχής και της τεχνικής προσφοράς, εκτός
των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικά, εντός τριών (3) ηµερών από την αποσφράγιση των
προσφορών.
7.2.2. Των τιµών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών εντός τριών (3)
ηµερών από την αποσφράγιση αυτών.
7.3

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η
Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 12 κατά
την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί στον υποψήφιο ανάδοχο, ο οποίος προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος κατατίθεται εντός της αποκλειστικής ηµεροµηνίας
των 20 ηµερών από την παραλαβή της πρόσκλησης υποβολής

Άρθρο 8ο
∆ιοικητικές Προσφυγές

8.1 ∆ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆.
118/2007 και του Ν.3886/30-9-2010. Οι διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται εγγράφως στο Τµήµα Γραµµατείας (Κεντρικό
Πρωτόκολλο) του Νοσοκοµείου προκειµένου να πρωτοκολληθούν και να κατατεθεί το οικείο παράβολο, όπου απαιτείται.
8.2 ∆ιοικητικές προσφυγές που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στα
ανωτέρω νοµοθετήµατα δεν γίνονται δεκτές, ούτε εξετάζονται.
8.3 Οι προσφεύγοντες λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα.

Άρθρο 9ο
Προσφερόµενη τιµή – Νόµισµα

9.1 Το τίµηµα της προσφοράς κάθε υποψήφιου ανάδοχου θα δοθεί µε µια και µοναδική τιµή για το προσφερόµενο είδος
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος Α’. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ (€) µπορεί να γίνεται µέχρι
δύο δεκαδικά ψηφία. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός
από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. για την παρεχόµενη υπηρεσία στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπονται από την
παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκοµείο.
9.2 Σε κάθε προσφερόµενο είδος θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αντιστοίχησης στο Παρατηρητήριο τιµών.

9.3 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 –σύµφωνα και µε την επισυναπτόµενη λίστα των ζητουµένων ειδών θα
πρέπει αυτό να αναφέρεται µε θεωρηµένη υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα).

9.4 Προσφορά που περιέχει τιµή για εγχώριο ή/και µη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.5 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.6 Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο
προσφερόµενης υπηρεσίας. Υπηρεσία ή προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται
στην Οικονοµική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία.
9.7 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιµές που θα αναφέρονται στους Πίνακες Οικονοµικής
Προσφοράς για κάθε υπηρεσία ή προϊόν θα είναι οι τελικές τιµές µετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην
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Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της
Προσφοράς.
9.8 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούται να παρέχουν αυτά.
9.9 Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν
την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό ζητείται από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της
Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις
/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της
προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως
υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
9.10

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138
και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών.

Άρθρο 10ο
Κριτήρια Ανάθεσης-Αξιολόγηση προσφορών

10.1 Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αµέσως παρακάτω, στις παρ.10.3 και 10.4 η κατακύρωση γίνεται τελικά στον εντός
των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας ∆ιακήρυξης και της πρόσκλησης ανάδοχο, η προσφορά του οποίου
έχει τη χαµηλότερη τιµή.
10.2 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.
10.3 Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος ο οποίος έχει τη χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο 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 υποψήφιο ανάδοχο µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους 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 ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 3 της παρούσης ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν
προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά του άρθρου 12, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής αυτού. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του
∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του προσφέροντος τη χαµηλότερη τιµή, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών
προϋποθέσεων.
10.4 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από
προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
10.5 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 που
ορίζονται ως τέτοιοι από την διακήρυξη και µε τις τεχνικές προδιαγραφές της γίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µετά από αιτιολογηµένη γνώµη της Επιτροπής Αξιολόγησης
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Άρθρο 11ο
Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού
11.1 Το Νοσοκοµείο µπορεί να αποφασίσει για :
11.1.1

Εφόσον το υλικό/υπηρεσία δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός
ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές.

11.1.2

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψη του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.

11.1.3

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν

11.1.4

Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ.2 της παρούσας.

11.1.5

Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:

συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

11.1.5.1

Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον την υπηρεσία είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω
διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί το υλικό.

11.1.5.2

Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν την µαταίωση.

Άρθρο 12ο
∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης

12.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο φάκελο στο Τµήµα Γραµµατείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο) τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 7.3 της παρούσας:
12.1.1

Οι Έλληνες πολίτες:

12.1.1.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆ 60/2007, για
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.

12.1.1.2 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σε διαδικασία συνδιαλλαγής των άρθρων 99 έως 106 και
σε διαδικασία αναδιοργάνωσης των άρθρων 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει.
και, επίσης, ότι δεν τελούν.

12.1.1.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.

12.1.1.4 Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
12.1.1.2 και 12.1.1.3 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι,
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

12.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

12.1.1.6 Αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που
αφορά ειδικότερα την υπό προµήθεια υπηρεσία, κατά τις τρεις προηγούµενες του έτους του
διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα
σχετικά µε το υπό προµήθεια υπηρεσία, κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο
τριών ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία
που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. Η επιχείρηση δε θα πρέπει να παρουσιάζει ζηµία σε
περισσότερες από 1 οικονοµικές χρήσεις
12.1.2

Οι αλλοδαποί:

12.1.2.1

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης της παραγράφου 12.1.1.1 του
παρόντος άρθρου.

12.1.2.2

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
παραγράφου

12.1.1.2 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι

προϋποθέσεις της παραγράφου 12.1.1.3 του παρόντος άρθρου.
12.1.2.3

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

12.1.3

Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:

12.1.3.1

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων 12.1.1 και 12.1.2 αντίστοιχα. Ειδικότερα, τα ανωτέρω
νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών
περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 12.1.1.1. του παρόντος άρθρου.

12.1.3.2

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγράφου 12.1 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 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (η τελευταία περίπτωση 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 (η τελευταία
περίπτωση για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

12.1.3.3

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της
περίπτωσης 12.1.3.2, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η
συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως
εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση.

12.1.3.4

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.
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12.1.4

Οι Συνεταιρισµοί:

12.1.4.1 Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού
του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της περίπτωσης της παραγράφου 12.1.1.1 του παρόντος άρθρου.
12.1.4.2

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 12.1.1.2 και 12.1.1.3 εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς
συνεταιρισµούς

και

της

περίπτωσης

12.1.2.2.

εφόσον

πρόκειται

για

αλλοδαπούς

συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 12.1.3.2 του παρόντος άρθρου.
12.1.4.3

12.1.5

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

12.1.5.1

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε ανάδοχο που συµµετέχει στην ένωση.

Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα, όλα δε τα ξενόγλωσσα και νοµίµως
µεταφρασµένα. Η µη συµµόρφωση µε τα παραπάνω (πχ µη αναφορά, ασαφής ή εσφαλµένη αναφορά) επιφέρει την
ποινή του αποκλεισµού.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή
στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης.
Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων σύµφωνα και µε τα διαλαµβανόµενα στο άρθρο 6
του Π.∆. 118/2007.
Τυχόν Πιστοποιητικά εκδιδόµενα από ανεξάρτητους οργανισµούς, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του
αναδόχου ορισµένων προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας, τα οποία πρέπει να παραπέµπουν σε συστήµατα
εξασφάλισης της ποιότητας βασιζόµενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων για πιστοποίηση καθώς επίσης και
πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων
ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών. Τα ως άνω δικαιολογητικά περιλαµβάνονται στον
φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα ως άνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται και για τον κατασκευαστή.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης συνιστά λόγο
αποκλεισµού του αναδόχου από τον διαγωνισµό.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα τοποθετούνται µε τη σειρά που ζητούνται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης σε
καλά σφραγισµένο φάκελο και θα φέρουν ευκρινώς στην άνω δεξιά γωνία τον Αύξοντα Αριθµό που αναγράφεται για
καθένα δικαιολογητικό στο παρόν άρθρο. Στον εν λόγω φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς :
•

Η ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ της εταιρείας µε τη διακριτική επωνυµία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”».

•

Η ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ».

•

Ο πλήρης τίτλος του Ιδρύµατος.

•

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

•

Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (συµπεριλαµβανοµένων Ταχυδροµικής ∆ιεύθυνσης, Ταχυδροµικού Κώδικα,
Τηλεφώνων Επικοινωνίας, Fax και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου - email). Σηµειώνεται ότι τα αναγραφόµενα
στοιχεία θα αποτελούν τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον διαγωνιζόµενο.
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Άρθρο 13ο
Ανακοίνωση κατακύρωσης

13.1

Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού
γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε
έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.

13.2

Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της σχετικής ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης,
προσκοµίζοντας την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

13.3

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος
µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007

13.4

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.

13.5

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη,
µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου.

Άρθρο 14ο
Παραγγελία-Παράδοση Ειδών/Υπηρεσιών

14.1

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδόσει τα υλικά στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα κατόπιν παραγγελίας και µέσα σε χρονικό
διάστηµα 10 ηµερών.

14.2

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.

14.3

Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους
από τον φορέα.

14.4

Τα παραγγελθέντα υλικά θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς
του είδος του υλικού, η ποσότητα κλπ)

Άρθρο 15ο
Απόρριψη συµβατικού είδους/υπηρεσίας – Αντικατάσταση

15.1

Στην περίπτωση κατά την οποία το συµβατικό είδος/υπηρεσία κριθεί απορριπτέο είτε από την αρµόδια Επιτροπή
Παραλαβής ή κατά την χρήση του, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει, εφόσον του ζητηθεί σύµφωνα µε
το άρθρο 33 Π.∆. 118/2007. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που δεν χορηγήθηκε δικαίωµα
αντικατάστασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

21

15.2

Στην περίπτωση κατά την οποία το είδος αυτό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, κρίνονται
όµως από το ∆.Σ. παραλειπτέες, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση των αποκλίσεων, εφόσον
είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής εφόσον αποφασιστεί
παραλαβή µε έκπτωση.

Άρθρο 16ο
Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου

16.1

Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε παραπάνω για να υπογράψει τη σχετική
σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από
κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµοδίου οργάνου.

16.2

Με την ίδια διαδικασία, ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του
που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά/υπηρεσίες ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην παρούσα.

16.3

Στον ανάδοχο 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 αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
16.3.1

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

16.3.2

Προµήθεια του υλικού/υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/ανάδοχο είτε από τους υπόλοιπους
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια
διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007.
Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή/αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και
στην περίπτωση που δεν 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 αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

16.3.3

Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή/αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των
φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/1995.

16.3.4

Καταλογισµός στον ανάδοχο ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών/υπηρεσιών, για τα οποία
κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά/υπηρεσίες µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του
δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου
32 του Π.∆.118/07

16.3.5

Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
προµηθευτή/ανάδοχο, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον
ίδιο, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή/ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο
για τόκο υπερηµερίας.

16.3.6

Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού/υπηρεσίας σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 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.
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Άρθρο 17ο
Κυρώσεις-Ποινικές Ρήτρες
17.1

Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην
παρούσα διακήρυξη (περιλαµβανοµένων και των παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και
τις υποχρεώσεις της σύµβασης που θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση της προµήθειας ειδών/υπηρεσιών. Στην
αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω

17.2

Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών/υπηρεσιών και η παραλαβή αυτών, καθώς και η σύνταξη
κάθε µήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής Εργασιών, που διορίζεται προς τούτο από το Νοσοκοµείο

17.3

Για κάθε παράβαση όρου σύµβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού, παραλείψεις πληµµελούς εργασίας κ.α.,
επιβάλλεται στον προµηθευτή/ανάδοχο ποινική ρήτρα, ίση µε το 10% της µηνιαίας αποζηµίωσης, ανάλογα µε την
βαρύτητα της παράβασης, σύµφωνα µε την ανέλεγκτη κρίση του ∆.Σ. Σε κάθε περίπτωση το ∆.Σ. µπορεί ταυτόχρονα
να καταγγείλει την σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.

17.4

Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µετά από προηγούµενη κλήση προς
απολογία του αναδόχου και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.

17.5

Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκοµείο αζηµίως για αυτό

17.6

Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 16 καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται
από την κείµενη νοµοθεσία και την οικεία σύµβαση

17.7

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας (καταβολή νοµίµων
αποδοχών, οι οποίες δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόµενων από την οικεία Σ.Σ.Ε, τήρηση του νοµίµου
ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζοµένων κλπ). Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί αµετάκλητα, επανειληµµένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το Νοσοκοµείο µπορεί να
καταγγείλει τη σύµβαση, µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω παραγράφων.

Άρθρο 18ο
Τρόπος πληρωµής

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 δηµοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν το µειοδότη και ο Φ. Π. Α. επιβαρύνει το Νοσοκοµείο µας .
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Άρθρο 19ο
Κρατήσεις
19.1

Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Άρθρο 20ο
Ισχύς της σύµβασης

20.1

Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και µε δικαίωµα τρίµηνης (3) παράτασης. Παράταση
πλέον των τριών (3) µηνών προϋποθέτει την σύµφωνη γνώµη του προµηθευτή.

20.2

H δαπάνη για την προµήθεια της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1311 του προϋπολογισµού
εξόδων του εκάστοτε Νοσηλευτικού Ιδρύµατος.

20.3

Σε περίπτωση διενέργειας και υπογραφής σύµβασης σχετικού διαγωνισµού σε περιφερειακό επίπεδο, η σύµβαση
παύει να ισχύει αζηµίως για το Νοσοκοµείο.

20.4

Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή Υ.Πε ή άλλος φορέας χορηγήσει είδη/παρέχει τη σχετική Υπηρεσία στο Ίδρυµα µε οποιοδήποτε
τρόπο (δωρεά, σύµβαση, κ.λ.π.) που καλύπτει στο σύνολο ή κατά ένα µέρος τις ανάγκες του, µονοµερώς το
Νοσοκοµείο και χωρίς δικαίωµα για αποζηµίωση από µέρους του αναδόχου µπορεί να µειώσει τις συµβατικές
ποσότητες µέχρι και του συνόλου αυτών.

20.5

Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιακήρυξης και της οικείας Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 21
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.

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.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ
Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

ΓΑΖΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
5Χ5 12PLY

2

ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ
5Χ5 ΠΕΡΙΠΟΥ
8PLY

3

ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ
10Χ10 ΠΕΡΙΠΟΥ
8PLY

4

ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ
10Χ20 ΠΕΡΙΠΟΥ
8PLY

5

ΤΟΛΥΠΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ
ΑΠΟ ΓΑΖΑ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 8 Χ
8 CM

6

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΜΑ
(ΣΠΟΓΓΟΣ)
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΠΟΥ 3 CM X
5 CM

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Να φέρουν ακτινοσκιερή
κλωστή περιεκτικότητας
τουλάχιστον 45% θειϊκού
βαρίου η οποία θα είναι
υφασµένη ή καλά
τοποθετηµένη ( κολληµένη) σε
όλο το µήκος του
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡ/ΤΗΡΙΟΥ/ΤΙΜΗ

TEM

20.000

TEM

579.500

4.5.2

0,0063

TEM

4.242.200

4.5.21

0,0158

TEM

461.700

4.5.44

0,0339

TEM

123.100

4.5.37

0,007

TEM

450

55.1.1.14 14,50

7,8

ΤΙΜΗ

0,01

Τα επιθέµατα να έχουν
διπλωµένα εσωτερικά άκρα
χωρίς ξέφτια.
EN 14079/2003
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Τα επιθέµατα να έχουν
διπλωµένα εσωτερικά άκρα
χωρίς ξέφτια.
EN 14079/2003
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Τα επιθέµατα να έχουν
διπλωµένα εσωτερικά άκρα
χωρίς ξέφτια.
EN 14079/2003
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Να φέρουν ακτινοσκιερή
κλωστή περιεκτικότητας
τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου
η οποία θα είναι υφασµένη ή
καλά τοποθετηµένη
(κολληµένη) σε όλο το µήκος
του τολυπίου
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ
(ΣΠΟΓΓΟΣ) ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ Γ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΜΑΛΑΚΟ,
ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ
ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΦΤΙΖΕΙ, ΝΑ
ΜΗΝ ΤΡΙΒΕΤΑΙ, ΑΣΦΑΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ
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A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΘΕΜΑ
(ΣΠΟΓΓΟΣ)
ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΠΟΥ 7,5 CM
X 10 CM

8

ΓΑΖΑ
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΕ ΠΑΡΑΦΙΝΗ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10
CM X 10 CM

9

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ
ΣΠΟΓΓΟΣ
ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ
∆ΙΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΠΟΥ 8 CM X
5 CM Χ 1 MM

10

ΓΑΖΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ 5Χ35CM

11

ΓΑΖΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ
10Χ20CM
ΕΚΑΠΤΥ 590331

12

ΓΑΖΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ 5Χ8CM
ΕΚΑΠΤΥ 590333

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ
(ΣΠΟΓΓΟΣ) ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΕ Γ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΜΑΛΑΚΟ,
ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ
ΕΥΚΟΛΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΦΤΙΖΕΙ, ΝΑ
ΜΗΝ ΤΡΙΒΕΤΑΙ, ΑΣΦΑΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ
ΓΑΖΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ
ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ
ΥΦΑΝΣΗ, ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ
ΑΥΤΟΥ, ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ,
ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ
ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ
ΜΕ Γ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, Α∆ΙΑΛΥΤΟΣ
ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ,
ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟΣ,
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΣ, ΣΕ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ Γ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΙΓΑ
ΛΕΠΤΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,
ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΠΙ∆ΥΣΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑ, ΝΑ
ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ Γ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΙΓΑ
ΛΕΠΤΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,
ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΠΙ∆ΥΣΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑ, ΝΑ
ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ Γ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΙΓΑ
ΛΕΠΤΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,
ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΠΙ∆ΥΣΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑ, ΝΑ
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Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡ/ΤΗΡΙΟΥ/ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

TEM

497

55.1.1.14 14,50

9,35

TEM

1150

4,9

TEM

400

3,1

TEM

400

55.1.1.9 0,11/CM2

10

TEM

460

55.1.1.9 0,11/CM2

10

TEM

600

55.1.1.9 0,11/CM2

4

A/A

13

14

15

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΑΖΑ
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40
X 40CM 8PLY

ΤΟΛΥΠΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ
ΑΠΟ ΓΑΖΑ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 40 Χ
40 CM

ΤΟΛΥΠΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ
ΑΠΟ ΓΑΖΑ
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 20 Χ
20 CM

16

ΓΑΖΑ 100
ΜΕΤΡΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ

17

ΓΑΖΑ 100
ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΛΗ

18

ΓΑΖΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
10Χ10CM 12PLY

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Επίσης το ύφασµα θα φέρει µια
ακτινοσκιερή κλωστή
περιεκτικότητας τουλάχιστον
45% θεϊκού βαρίου ανά φύλλο
η οποία θα είναι υφασµένη ή
καλά κολληµένη. Τα φύλλα
γάζας θα πρ
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Να φέρουν ακτινοσκιερή
κλωστή περιεκτικότητας
τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου
η οποία θα είναι υφασµένη ή
καλά τοποθετηµένη (
κολληµένη) σε όλο το µήκος
του τολυπίου
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Να φέρουν ακτινοσκιερή
κλωστή περιεκτικότητας
τουλάχιστον 45% θεϊκού βαρίου
η οποία θα είναι υφασµένη ή
καλά τοποθετηµένη (
κολληµένη) σε όλο το µήκος
του τολυπίου
ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ
ΟΥΓΙΑ ΠΥΚΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ,
ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 93cm 18-20 ΚΛΩΣΤΕΣ
ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΕΚΑΤΟΣΤΟ
Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ∆ΥΟ
ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ
ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ
ΓΑΖΑΣ ∆ΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΕ ΤΟΠΙ
ΤΩΝ 100 ΜΕ
ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΗ
ΟΥΓΙΑ ΠΥΚΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ,
ΧΩΡΙΣ ΞΕΦΤΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΠΛΑΤΟΥΣ 93cm 18-20 ΚΛΩΣΤΕΣ
ΑΝΑ ΤΑΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΕΚΑΤΟΣΤΟ
Η ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΝΑ ΕΧΕΙ ∆ΥΟ
ΥΦΑΣΜΕΝΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ
ΚΛΩΣΤΕΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ
ΓΑΖΑΣ ∆ΙΠΛΩΜΕΝΗ ΣΕ ΤΟΠΙ
ΤΩΝ 100 ΜΕ
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Να φέρουν ακτινοσκιερή
κλωστή περιεκτικότητας
τουλάχιστον 45% θειϊκού
βαρίου η οποία θα είναι
υφασµένη ή καλά
τοποθετηµένη ( κολληµένη) σε
όλο το µήκος του
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Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡ/ΤΗΡΙΟΥ/ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

TEM

164.400

4.5.102

0,33

TEM

130.400

4.5.30

0,034

TEM

26.000

4.5.98

0,0116

ΜΕΤΡΑ

55.300

4.5.97

0,198

ΜΕΤΡΑ

498.600

4.5.8

0,148

TEM

240.000

0,018

A/A

19

20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΑΖΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
10Χ20CM 12PLY

ΓΑΖΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΠΟΥ
5Χ10CM

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
Να φέρουν ακτινοσκιερή
κλωστή περιεκτικότητας
τουλάχιστον 45% θειϊκού
βαρίου η οποία θα είναι
υφασµένη ή καλά
τοποθετηµένη ( κολληµένη) σε
όλο το µήκος του
ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ Γ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ,
ΠΛΗΡΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΛΙΓΑ
ΛΕΠΤΑ, ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΣΤΙΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,
ΜΕ ΠΥΚΝΗ ΥΦΑΝΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ∆ΙΑΠΙ∆ΥΣΗ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
ΤΡΑΥΜΑ, ΝΑ
προδιαγραφές Γάζας
λαπαροτοµίας 40 X 40CM
12PLY

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡ/ΤΗΡΙΟΥ/ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

TEM

390.000

4.5.27

0,0565

TEM

300

TEM

160.000

ΤΕΜ

108.500

0,05

ΤΕΜ

34.700

0,46

7,3

Τεχνική προδιαγραφή της
βαµβακερής απορροφητικής
γάζας Α (παράγραφοι 1,2,3,4)
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ΓΑΖΑ
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40
X 40CM 12PLY
ΓΑΖΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
10Χ20 8PLY

23

ΓΑΖΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ
45Χ45 8PLY
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ΓΑΖΑ ΚΟΙΝΗ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ
10Χ10 ΠΕΡΙΠΟΥ
12PLY

ΤΕΜ

74.300

0,024

25

ΓΑΖΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ
ΛΩΡΙ∆ΑΣ,
ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ
ΜΕ
ΙΩ∆ΟΦΟΡΜΙΟ,
ΣΕ ΕΥΧΡΗΣΗ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
∆ΙΑΣΤΑΣΗ 5 CM Χ
5Μ

ΒΤ

40

5,72

ΤΕΜ

890

0,009

ΤΕΜ

20

11

ΤΕΜ

10

6

21

26

27

28

Επίσης το ύφασµα θα φέρει µια
ακτινοσκιερή κλωστή
περιεκτικότητας τουλάχιστον
45% θειϊκού βαρίου ανά φύλλο

ΝΑ ΕΊΝΑΙ 18 ΚΛΩΣΤ/CM2,
ΒΑΡΟΣ 24GR/CM2, ΝΑ
ΦΕΡΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ
(ΚΟΥΚΟΥΤΣΑΚΙΑ)
ΓΑΖΑ
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΗ
10Χ12
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΗ
ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ συσκ
1gr

28

4.5.16

0,4

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

29

ΓΑΖΑ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ
45Χ45 12PLY

ΤΕΜ

4.000

0,52

30

ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 10 CM

ΤΕΜ

3.000

0,35
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ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 12 CM

ΤΕΜ

2.000

0,44
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ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 15 CM

ΤΕΜ

1.000

0,51
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ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 20CM

ΤΕΜ

1.000

0,41

34

ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 6 CM

ΤΕΜ

2.000

0,25

ΤΕΜ

2.000

0,3

ΤΕΜ

10.000

0,0594

ΤΕΜ

8.000

0,0789

ΤΕΜ

5.000

0,1015

ΤΕΜ

4.000

0,1253

ΤΕΜ

4.000

0,1398

ΤΕΜ

18000

0,0125

ΤΕΜ

72000

0,0584

A/A
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37

38

39
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΠΙ∆ΕΣΜΟΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΙ ΜΕ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ 8 CM
ΓΑΖΑ ΜΕ
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
10CM
ΓΑΖΑ ΜΕ
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
15CM
ΓΑΖΑ ΜΕ
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
20CM
ΓΑΖΑ ΜΕ
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
25CM
ΓΑΖΑ ΜΕ
ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤΗ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ
30CM
ΓΑΖΑ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΛΗ ΓΙΑ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
5 X 5CM 12 PLAY

41

42

ΓΑΖΑ
ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΗ
ΑΠΛΗ ΓΙΑ
ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
10 X 20CM 12
PLAY

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΑΖΕΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΠΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12
ΦΥΛΛΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
ΚΛΩΣΤΗ , ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
5 Χ 5 CM
ΓΑΖΕΣ Υ∆ΡΟΦΙΛΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΠΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 12
ΦΥΛΛΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
ΚΛΩΣΤΗ,ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ
10 Χ 20 CM

29

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡ/ΤΗΡΙΟΥ/ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

A/A

43

44

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΑΖΕΣ
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ
Υ∆ΡΟΦΙΛΕΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ
ΠΑΧΟΥΣ 12
ΦΥΛΛΩΝ 7,5 Χ
7,5 CM

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΑΖΑ
ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ
40Χ40CM 8PLY
ΣΚΕΤΗ
ΓΑΖΑ 12PLY
7,5CM X 7,5CM

45

Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

30

Μ/Μ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΑΡ/ΤΗΡΙΟΥ/ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ

ΤΕΜ

12000

4.5.29

0,0143

ΤΕΜ

3420

0,5287

ΤΕΜ

9000

0,0144

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
•

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ (ΥΔΡΟΦΙΛΟΣ)
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η απορροφητική γάζα βάμβακος, είναι (ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση
και κάθαρση.
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡ/ΣΤΙΚΑ
Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003
και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες. ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα
παραφασάδες. συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π) και να μην παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από
οποιεσδήποτε ουσίες (μηχανέλαια κ.λ.π).
Να είναι σιδερωμένη και να μην είναι ή να φαίνεται λοξουφασμένη (η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την
κρόκη να ε(ναι 90 μοίρες).
Ως προς τον αριθμό κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο τύπο του πίνακα 1 του
προτύπου ΕΝ 14079:2003 δηλαδή:
Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο (cm2)
18
Κλωστές κατά στήμονα ανά 10 εκατοστά (cm)
100+5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση του στήμονα
50
Κλωστές κατά κρόκη ανά 10 εκατοστά (cm)
80+5
Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Newtons, ανά 5 εκατοστά (cm) στη διεύθυνση της κρόκης
30
Ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο (gr/m2)
24

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90.( +_ 1%) εκατοστά (cm) και μήκος 100(+_ 1%) μέτρων (m). Οι γάζες θα είναι
συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός (1) μέτρου ή σε φύλλα με τη μία
διάσταση 90 cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο.
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο, πρέπει να Παρέχουν προστασία από την
υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.
Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:
1. Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής
2. Το είδος του περιεχομένου
3. Η ημερομηνία παραγωγής
4. Ο αριθμός παρτίδας
5. Οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)
6. Ο αριθμός της σύμβασης και ο Φορέας.
7. Η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη
8. Η σήμανση ποιότητας CE.
4. ΕΛΕΓΧΟΙ
Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 14079 /2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας προδιαγραφής.
Ο μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10% της προσκομισθείσας
ποσότητας.
Για τον εργαστηριακό έλεγχο η Επιτροπή παραλαβής ξεχωρίζει την αναγκαία ποσότητα δείγματος την οποία
αποστέλλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ. , Γ.Χ.Κ. Κλπ.).
Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

Β. ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην τεxνική προδιαγραφή της βαμβακερής απορροφητικής γάζας Α. (παράγραφοι
1,2,3,4) με την ακόλουθη προσθήκη:
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“να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή, περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου, ανά τριάντα (30)
εκατοστά (cm) υφάσματος"
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
1.

2.

3.

4.

Οι προμηθευτές με την προσφορά τους πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος) του
εργοστασίου κατασκευής του επιδερμικού υλικού που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές
επεξεργασίες (υδροφιλία, λεύκανση, ξήρανση κλπ) και το οποίο θα διαθέτει άδεια – βεβαίωση δυνατότητας
παραγωγής επιδερμικού υλικοί του Ε.Ο.Φ ή
αντίστοιχης επίσημης Αρχής και βεβαίωση από τον
κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE.
Αντίγραφο της ανωτέρας άδειας και βεβαίωσης, θα κατατίθεται με την προσφορά.
Να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, σύμφωνα
με την οποία τα προϊόντα κατηγορίας Ι- επίδεσμοι γάζας της κατασκευάστριας εταιρείας μπορούν να
κυκλοφορούν στο εμπόριο φέροντας τη σήμανση CE ή βεβαίωση πιστοποιημένου Φορέα.
Να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό ( όπου θα αναγράφεται και η
ημερομηνία ισχύς αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας Ι Ιατρικές γάζες απλές και γάζες
ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.
Να καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η
κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό και το είδος του προϊόντος για το
οποίο έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα σημεία 1,2,3,4, της παραγράφου αυτής θεωρούνται απαράβατοι όροι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ……………….
……………….., Τ.Κ. …………

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας
………………………………………… για την συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό του …………………..……………… για
την ανάθεση ……………………………………………………
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό ………………………… ∆ιακήρυξή σας και συγκεκριµένα για τη συµµετοχή µας στους παρακάτω
α/α………………….της κατάστασης ζητουµένων ειδών.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν
λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσόν τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 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
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας µε την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ……………………….
(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στη
∆ιακήρυξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆.,
συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ……………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ …………………………………………..
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΣ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …………………………
………………………. Τ.Κ. ………………

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας
………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης …………………..……………… για την
προµήθεια ……………………………………………………
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό ……………. ∆ιακήρυξή σας.
Το παραπάνω ποσόν τηρούµε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 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
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την επιστροφή αυτής
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆.,
συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
∆ιεύθυνση:
Α.Φ.Μ:
∆.Ο.Υ:
Τηλέφωνο:
Fax:
ΣΥΜΒΑΣΗ …../………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ …………………..( ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ)
Στο …….. σήµερα

……./……./201.. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

…………………..…..» που εδρεύει στο …………………., νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον ∆ιοικητή αυτού …………………., το
οποίο χάριν συντοµίας θα καλείται εφεξής «Νοσοκοµείο» και αφετέρου, η εταιρία µε την επωνυµία “ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ” η
οποία εδρεύει ........................................................ µε Α.Φ.Μ. ………………………………………..και εκπροσωπείται νόµιµα για την
υπογραφή της παρούσας από ........................................................,

µε Α.∆.Τ ……………. υπό την ιδιότητά του ως

……………………….…. και η οποία, χάριν συντοµίας θα καλείται στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,
έχοντας υπόψη:
o

Τη µε……………. διακήρυξη του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια………………..

o

Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της µε αριθµό 2004/18/ΕΚ
Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.

o

Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆).

o

Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε
το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/11-05-2010) και ισχύει.

o

Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και
ισχύει.

o

Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.

o

Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προµηθειών Νοσοκοµείων και λοιπών
µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

o

Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου τροφίµων, άλλες
ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329
/24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

o

Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας
και άλλες διατάξεις. Ν. 1568/1985, Π∆ 294/1988, Π∆ 17/1996

o

Τις διατάξεις του Ν. 3886/30-9-2010 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/30-09-2010) περί ∆ικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο
που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665.

o

Τις διατάξεις του Το Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των Ελληνικών Ανώνυµων Εταιρειών
που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 σχετικά µε την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών.

o

Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προµηθειών ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις
συναφών θεµάτων.
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o

Τις διατάξεις του Ν, 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15-07-2010) , Ν.3850/2010 Κύρωση του κώδικα νόµων για την
υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων

o

Την µε αριθµ.πρωτ.6881/3-10-2012 Απόφαση της ΕΠΥ περί: «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΎ
έτους 2012 , πιστώσεις 2012 & 2013».

o

Την µε αριθµ. 3567/10-05-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) µε θέµα: Έγκριση ΠΠΥΥ
& Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2012 µε χρηµατοδότηση από τον
τακτικό προϋπολογισµό, το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».

o

Την µε αριθµ. Υ4α/οικ.84627/ΦΕΚ 1681/Β/28-07-2011 µε θέµα: «∆ιασύνδεση Νοσοκοµείων και καθορισµός

o

Την µε αριθµ.5805/08-8-2012 (ΦΕΚ 2309/Β/8-08-2012) Υπουργική Απόφαση µε θέµα: «Ορισµό φορέα

του τρόπου διασύνδεσης τους και λειτουργίας τους».

διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΥ έτους 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 και εξουσιοδότηση για την
συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή.
o

Την µε αριθµ. 10/πρκ4/28-02-2013 ( Α∆Α ΒΕ∆046907Τ-ΤΜΞ) Απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Γ.Ν.Χ. - Θ.Ψ.Π.Χ.

o

Την µε αριθµ. 43/πρκ.5/ 20-03-2013 ( Α∆Α ΒΕΛΖ46907Τ-ΨΜΧ) Απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου

o

Την µε αριθµ. 75/26-03-2013 Απόφαση ∆ιοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης.

o

Το ΦΕΚ 2309/ Β/ 08-08-2012 σχετικά µε ορισµό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος

του Γ.Ν.Χ. - Θ.Ψ.Π.Χ.

Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 & 2013 και εξουσιοδότηση για τη
συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισµών.
o

Την µε αρίθµ. 1/ πρκ 22/12-10-2012 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου αναφορικά µε την έγκριση και
αποστολή τροποποιήσεων ΠΠΥΥ 2012 (Α∆Α Β43Ρ46907Τ-ΣΟ8).

o

Το µε αρίθµ. πρωτ. 10411/16-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης αναφορικά µε διαχωρισµό ΠΠΥΥ 2012
σε Πιστώσεις 2012 και 2013.

o

Το µε αρίθµ. πρωτ. 10736/26-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης σχετικά µε διαγωνισµούς
καθαριότητας και µετακύλιση των µισθών σύµφωνα µε τα νέα όρια των κατώτατων ηµεροµισθίων της
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

o

Το µε αρίθµ. πρωτ. 411/16-01-2013 έγγραφο της 7πς Υ.ΠΕ. Κρήτης σχετικά µε έγκριση τροποποίησης του
ΠΠΥΥ 2012.

o

Το µε αρίθµ. πρωτ. 831/28-01-2013 έγγραφο της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης σχετικά µε Οικονοµική διαχείριση

o

Το µε αρίθµ. πρωτ. 1010/31-01-2013 έγγραφο της 7ηζ Υ.ΠΕ. Κρήτης σχετικά µε Επικαιροποίηση της

ενοποιηµένων µονάδων υγείας.

κωδικοποίησης κρατήσεων στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών & φαρµάκων των ΠΠΥΥ.
o

Την µε αριθµ. 32/πρκ.10/16-05-2013 Απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γ.Ν.Χ. - Θ.Ψ.Π.Χ.
σχετικά µε την έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού.

Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

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.
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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 εκάστοτε Νοσηλευτικού Ιδρύµατος

τµηµατικά

ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες της Υπηρεσίας µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες της προµηθεύτριας και σε προθεσµία
άµεση ή έως και εντός δέκα (10) 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.
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/04-121996), 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.
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Η Σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε νόµιµα, υπογράφηκε από τους
συµβαλλόµενους και τα µεν δύο αντίτυπα παραµένουν στο αρµόδιο Γραφείο του Νοσοκοµείου, για λογαριασµό του πρώτου
των συµβαλλοµένων, το δε άλλο παρέλαβε ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Συνηµµένα:
Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε υποψήφιου νοµικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του,
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για
Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. 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.
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