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η

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Γευµάτων (CPV 553200009) για ένα έτος
µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ανοικτός ∆ιαγωνισµός για την Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής Γευµάτων (CPV

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

553200009) του Νοσοκοµείου και των εξωτερικών δοµών του Θ.Ψ.Π. Χανίων για
ένα έτος και µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία: 26 Νοεµβρίου 2013
Ηµέρα:
Ώρα:

Τρίτη
09 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Παροχής Γευµάτων (CPV 553200009) του Νοσοκοµείου και των
εξωτερικών δοµών του Θ.Ψ.Π.Χ. για ένα έτος.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

553200009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

106.732,21 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 13%)
120.607,40 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τη σίτιση πρωινού στους
Νοσηλευόµενους στο Νοσοκοµείο
292.766,58 (χωρίς ΦΠΑ 13%)
330.826,24 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τη σίτιση των ενοίκων των
δοµών του Θ.Ψ.Π.Χ.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής του ΦΠΑ δεν τροποποιείται το συνολικό ποσό (ποσό
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος συν τρίµηνη παράταση

ΧΡΟΝΟΣ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΚΑΙ

ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

1

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

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
αρµοδιοτήτων των ∆.Σ. των

1.3

Πρόνοιας " καθορισµός

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

Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».

1.5

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

1.6

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

1.7

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

1.8

Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) " Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ.
ης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 /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
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(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 31

ης

Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004) περί

συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»,
1.17

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

1.18

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

1.19

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

1.20

Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

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’ 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»
1.22

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

1.23

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

1.24

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

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

λοιπές 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 –
ης

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25

ης

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε
ης

µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ∆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 7

ης

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.
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2.6

Το µε αρίθµ. πρωτ. 98/09-01-2013 ∆ιαβιβαστικό Σηµείωµα της ΕΠΥ αναφορικά µε διαβίβαση πρακτικού της
ο

υπ’ αρίθµ. 23/18-12-2012 (θέµα 14 ) Συνεδρίασης της σχετικά µε την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τα
ης

Νοσοκοµεία και τη ∆ιοίκηση της 7 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
η

έγκριση τροποποιήσεων (2 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 διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012».
2.10

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

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 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.
η

Χανίων ΠΠΥΥ 2012 από την 7 Υ.ΠΕ.
2.14

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

3.1

Την πίστωση του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012 και ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013, φορέας εκτέλεσης ή
διενέργειας 4263, ΚΑΕ 1511 και κατηγορία CPV 553200009

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ανοικτό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την

Ανάθεση Υπηρεσιών Παροχής

Γευµάτων (CPV 553200009) του Νοσοκοµείου και των εξωτερικών δοµών του Θ.Ψ.Π. Χανίων 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.

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

Σάββατο
05/ 10 / 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ευτέρα
25/11/ 2013
ΩΡΑ 14:00

Ηµέρα
ΠΕΜΠΤΗ
26/09/ 2013

Παρασκευή
04/10 /2013

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

365 ΗΜΕΡΕΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)

ΝΑΙ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄)

4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τρίτη
26/11/ 2013
ΩΡΑ 10:00

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

∆ΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝ
ΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΡΙΟ

-

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.
2.4

Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “πάροχος υπηρεσιών” αφορά όλες τις
προαναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες.

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
παρών άρθρο :
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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.
3.4.2Να 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 κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

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

για

τη

νοµιµοποίηση

του χρηµατοπιστωτικού

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).
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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
3.4.3Να 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
3.4.4Να 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
3.4.5Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
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
3.4.6Να 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.
3.4.7Να 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.
3.4.8Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου
3.4.9Να 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.
3.4.10

Να 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)
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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, εφόσον πρόκειται
για είδος και όχι υπηρεσία (άρθρο 18 παρ.

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.

3.7.2 Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:
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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 κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L
351 της 29.1.1998, σελ. 1).

•

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

συστήµατος

πρόληψη

για

τη

χρησιµοποίησης

νοµιµοποίηση

του

εσόδων

χρηµατοπιστωτικού
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

προσφέροντος.

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

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 φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις

3.7.6 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.

3.7.7 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 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.
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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 Να δηλώνεται ότι συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισµού.

Γ.

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
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προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα
οποία αποδεικνύεται η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η 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
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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 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
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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 µετοχών της εταιρίας.
3.17.4 Τα

ανωτέρω

δικαιολογητικά

υποβάλλονται,

επίσης,

ενηµερωµένα,

από

τον

ανακηρυχθέντα προµηθευτή, 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.
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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.
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
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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.
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 22.572€ (αν η συµµετοχή αφορά το σύνολο του έργου), 6.031€ (αν η
συµµετοχή αφορά στη Σίτιση πρωινού για τους νοσηλευόµενους), 16.542 € (αν η
συµµετοχή αφορά στη Σίτιση των ενοίκων των δοµών του Θ.Ψ.Π.Χ) .
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.
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5.1.4 Η εγγυητική συµµετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύµφωνη µε το συνηµµένο
υπόδειγµα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 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 ∆΄.

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 ∆’ 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
Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών – Περιεχόµενο Προσφορών

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.
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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 :
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 (δισκέτα, 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.
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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.
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
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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.
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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:
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
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των δικαιολογητικών του άρθρου 12
υποψήφιο

ανάδοχο,

ο

οποίος

κατά

την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί στον

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 την
παροχή της Υπηρεσίας

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.
Α)Ειδικότερα για την Παροχή Γευµάτων των Ενοίκων των δοµών: Οι τιµές προσφοράς θα δοθούν σε
Ευρώ και θα αφορούν το σύνολο των γευµάτων όλων των ενοίκων ( αθροιστικά και οι 3 δίαιτες)
µηνιαίως.
Υπόδειγµα ενδεικτικού µηνιαίου προγράµµατος σίτισης και για τα τρία προγράµµατα τροφής
(ελεύθερης τροφής, ελαφράς δίαιτας, διαβητικοί) παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Β) Ειδικότερα για την Σίτιση πρωινού των νοσηλευόµενων του Νοσοκοµείου: Η τιµή προσφοράς θα
δοθεί σε ευρώ και θα αφορά τιµή µερίδας πρωινού συνολικά ( πρώτων υλών και παρεχόµενης
υπηρεσίας)
9.2 Προσφορά που περιέχει τιµή για εγχώριο ή/και µη προϊόν ή/και υπηρεσία σε συνάλλαγµα ή µε
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
9.3 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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9.4 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.
9.5 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 Οικονοµική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί
επιµέρους αθροίσµατα ή επί του συνολικού τιµήµατος της Προσφοράς.
9.6 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.
9.7 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.
9.8 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.10.2 και 10.3 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 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
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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.
10.3 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.
10.4 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

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 συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
Υπηρεσίας.
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:
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
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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. 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
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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
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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.

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 Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

12.1.5 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.
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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 παρέχει την υπηρεσία στο Νοσοκοµείο και στις εξωτερικές δοµές του
όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Α΄ της παρούσης

14.2

Παρεχόµενες υπηρεσίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα στοιχεία (τιµολόγια
Παροχής Υπηρεσιών) στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς του είδος της παρεχόµενης
υπηρεσίας, 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
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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.
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
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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.

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.
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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

18.1

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου
µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που
τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ) Τα αναγκαία
δικαιολογητικά πληρωµής ανά µήνα για την εξόφληση της µηνιαίας παρασχεθείσας
υπηρεσίας είναι :
18.1.1 Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα
συναφθεί µε την Ανάδοχο Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα συντάσσεται
από αρµόδια Επιτροπή που θα οριστεί από το Νοσοκοµείο για την Παραλαβή των
Ειδών/Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των όρων της οικείας Σύµβασης.
18.1.2 Τιµολόγιο

Παροχής

Υπηρεσιών

του

αναδόχου

για

εργασίες

δεδουλευµένες

προηγούµενου µήνα.
18.1.3 Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα).
18.1.4 Θεωρηµένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήµων του απασχοληθέντος προσωπικού.
18.1.5 Αντίγραφο µισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήµων για το απασχολούµενο
προσωπικό του Αναδόχου.
18.1.6 Φορολογική ενηµερότητα.
18.1.7 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
18.2

Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

18.3 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 πδ.166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της
Ελληνικής

νοµοθεσίας

στην

οδηγία

2000/35

της

29.06.2000

για

την

καταπολέµηση

των

καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους
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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».

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. 1511
του προϋπολογισµού εξόδων του Νοσοκοµείου.

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.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ

Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Για την αντιγραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΣΙΤΙΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ Θ.Ψ.Π.Χ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
Ο προµηθευτής θα πρέπει να τηρεί και να συµµορφώνεται µε:
τις εκάστοτε αγορανοµικές διατάξεις
τις απαιτήσεις του πρότυπου EN ΙSO 22000:2005 που διαθέτει, αντίγραφο του οποίου θα
προσκοµίσει στην τεχνική του προσφορά.
• τις οδηγίες του ΕΦΕΤ και ιδιαίτερα του «Οδηγού Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Μαζικής
Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής (οδηγός υγιεινής Νο. 1)»
• του κώδικα τροφίµων και ποτών και αντικειµένων κοινής χρήσης του Γενικού Χηµείου
του Κράτους
• Κάθε άλλη σχετική διάταξη η νοµοθετική πράξη
Τα υπό προµήθεια έτοιµα φαγητά θα πρέπει να παραδίδονται καθηµερινά:
•
•

Το γεύµα στις 12:30-14:15 µ.µ. το αργότερο.
Το δείπνο στις 19:00-20:40 µ.µ. το αργότερο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ∆ΟΜΩΝ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ξενώνας «Εδέµ» - Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου
Ξενώνας «Ναϊάδες» - Καλαθάς Ακρωτηρίου
Ξενώνας «Ανατολή» - Κάτω Γαλατάς Νέας Κυδωνίας
Ξενώνας «Ξαστεριά» - ……………………………………
Οικοτροφείο «Αλκυονίς» -…………………………………
Οικοτροφείο «Απανεµιά» - Ναξάκη 4, Χαλέπα
Οικοτροφείο «Επάνοδος» - Καλαθάς Ακρωτηρίου
Οικοτροφείο «Μύθος» - Καλαθάς Ακρωτηρίου
∆ιαµέρισµα (Β) – Μικράς Ασίας 5, Πασακάκι Χανιά.
∆ιαµέρισµα (Γ) - Φαλασάρνης & Ελύρου, Χανιά
∆ιαµερίσµατα (∆) και (Ε) - Κάµπων 11, Νέα Χώρα Χανίων
∆ιαµέρισµα (ΣΤ) – Κ. Μάνου 23 Χανιά

* Οι διευθύνσεις των δοµών θα µπορούν να αλλάζουν µε µονοµερή απόφαση του Θεραπευτηρίου, όπως
επίσης θα µπορεί ο αριθµός τους (καθώς και ο αριθµός των µερίδων) να αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις
ανάγκες του ΘΨΠΧ, χωρίς δικαίωµα του προµηθευτή για επιπλέον αποζηµίωση ή για αλλαγή στους όρους
της σύµβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Ο προµηθευτής και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιµοποιεί θα πρέπει να εφαρµόζουν
σύστηµα ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP για τους χώρους
παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούµενων ειδών
και να έχουν πιστοποιητικό ISO σύµφωνα µε το πρότυπο EN ΙSO 22000:2005 από διαπιστευµένο
φορέα πιστοποίησης.
2.Τα δεκατέσσερα εβδοµαδιαία γεύµατα θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά τουλάχιστον την πιο κάτω βασική
σύνθεση:
-2 γεύµατα µε φρέσκο κιµά και σαλάτα εποχής
-2 γεύµατα µε λαδερά ή ζυµαρικά και τυρί φέτα Α’ ποιότητας
-3 γεύµατα µε κοτόπουλο, τυρί φέτα και σαλάτα εποχής
-3 γεύµατα µε κρέας, ζυµαρικά ή πατάτες και σαλάτα εποχής
-2 γεύµατα µε ψάρι-θαλασσινά και σαλάτα εποχής
-2 γεύµατα µε όσπρια ,τυρί φέτα, αντσούγιες ή ελιές
Όλα τα παραπάνω γεύµατα θα συνοδεύονται µε φρούτο εποχής.
3.Για την παρασκευή των φαγητών ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας.
Ειδικότερα:
α.

Τα κρέατα θα είναι όλα νωπά και αρίστης ποιότητας.

β.

Τα λαχανικά θα είναι επίσης αρίστης ποιότητας και κατά προτίµηση εποχής.

γ.Τα βούτυρα και τα ελαιόλαδα θα είναι Α’ ποιότητας. Ειδικότερα θα χρησιµοποιούνται και έπειτα από
έγκριση της επιτροπής:
-ελαιόλαδο για σαλάτα οξύτητας 0 - 1 βαθµών
-ελαιόλαδο για φαγητά οξύτητας 0 – 1.5 βαθµών
-ελαιόλαδο για τηγανητά οξύτητας 0 – 1.5 βαθµών
-βούτυρο γάλακτος για την παρασκευή ορισµένων γλυκισµάτων.
4.Τα γεύµατα θα παρέχονται δύο φορές την ηµέρα και θα είναι διαφορετικό το µεσηµεριανό φαγητό από το
βραδινό. Το µενού δεν θα επαναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα (µεσηµέρι - βράδυ), ούτε στα γεύµατα της
επόµενης µέρας.
5. Το ψωµί θα είναι ηµέρας τύπου 70%.
6. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις σαλάτες θα είναι 20 γρµ. / µερίδα.
7.Το λάδι, αλάτι, λεµόνι ή ξύδι που θα χρησιµοποιούνται σε σαλάτες και φαγητά για την ποιότητα
και ασφάλεια των τροφίµων κρίνεται απαραίτητο να προστίθενται λίγο πριν το σερβίρισµα.
8. Η ποσότητα, της σάλτσας, όπου προβλέπεται από τη συνταγή, θα αφορά το 20% - 30% του
προβλεπόµενου βάρους του τροφίµου που συνοδεύεται µε σάλτσα.
9. Τα είδη τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πίτσα θα είναι ταψιού.
10. Το µοσχάρι και το χοιρινό θα είναι άνευ οστών, άλιπα, νωπά. Επίσης, θα είναι είτε σε φέτες
είτε σε µικρά κοµµάτια.
11. Το ψάρι θα είναι κατεψυγµένο, φέτα ή φιλέτο, Α΄ ποιότητας. ∆ε θα περιέχει οστά εντός ή εκτός σάρκας
(πλην µεγάλου εµφανούς οστού που αφαιρείται εύκολα).
12. Το κοτόπουλο θα είναι νωπό Α΄ ποιότητας, µπούτι ή φιλέτο στήθος.
13. Ο κιµάς στα µπιφτέκια, κεφτέδες, σουτζουκάκια κλπ. θα προέρχεται από µοσχαρίσιο
κρέας, νωπό άλιπο, Α΄ ποιότητας.
14. Τα φαγητά θα είναι µαγειρεµένα πάντα την ηµέρα παράδοσης, καλοβρασµένα ή καλοψηµένα και
σερβιρισµένα προσεκτικά στην ατοµική συσκευασία .
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15. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή
ζυµαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόµενο.
16. Τα επιδόρπια θα παραδίδονται κρύα σε θερµοκρασίες που προβλέπονται από τη
νοµοθεσία.
17. Όσα είδη είναι συσκευασµένα / τυποποιηµένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής / επιδόρπια θα
είναι σε ατοµική συσκευασία και θα έχουν την κατάλληλη σήµανση και ηµεροµηνία παραγωγής /
λήξης.
18.Για φαγητά που προβλέπουν γαρνιτούρα (ρύζι – πατάτες – πουρέ, κ.λ.π.) να τοποθετούνται σε
κατάλληλη συσκευασία χωριστά από το κύριο γεύµα.
19. Το τριµµένο τυρί θα παραδίδεται ξεχωριστά, σε ατοµική συσκευασία µε κατάλληλη σήµανση (και
ηµεροµηνία παραγωγής / λήξης). Τα τυριά θα παραδίδονται µεριδοποιηµένα ή ατοµικά συσκευασµένα µε
κατάλληλη σήµανση (και ηµεροµηνία παραγωγής / λήξης).
20. Το ψωµί θα παραδίδεται συσκευασµένο ώστε να µην αλλοιώνονται τα οργανοληπτικά του
χαρακτηριστικά.

21.Το ψάρι θα είναι κατεψυγµένο Α΄ ποιότητας, συναγρίδα, βακαλάος, γαλέος ή γλώσσα κατά
προτίµηση ενώ για φρέσκο ψάρι όπου προβλέπεται, προτιµάται η αθερίνα, µαρίδα ή σαρδέλα.
22. Ενδεικτικά µενού συµπεριλαµβάνονται στο παράρτηµα ∆ .
23.Τόσο η ατοµική συσκευασία όσο και τα ισοθερµικά δοχεία να είναι κατάλληλα για τρόφιµα και να φέρουν το
σχετικό ειδικό σήµα καταλληλότητας.
24. Στους χώρους του αναδόχου απαιτείται διαφορετικός χώρος προετοιµασίας, κρεάτων, πουλερικών,
ψαριών, λαχανικών, µε ξεχωριστό εξοπλισµό προς αποφυγή τροφικών δηλητηριάσεων και σαλµονελώσεων.
25. Τα τρόφιµα θα πρέπει να είναι προστατευµένα σε όλα τα στάδια φύλαξης – προετοιµασίας –
παρασκευής – παράδοσης από έντοµα, τρωκτικά κ.λ.π. .
26. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του προµηθευτή, ο εξοπλισµός προετοιµασίας παρασκευής και µεταφοράς
των γευµάτων καθώς και όλες οι επιφάνειες και τα δάπεδα της εταιρείας του θα πρέπει να βρίσκονται
πάντοτε καθαρά.
27. Το προσωπικό που διαθέτει ο προµηθευτής πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής όπως:
-

Να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυµασία (σκουφιά – ρόµπα – ποδιά-γάντια)

-

Να φέρει απαραιτήτως πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ.

28. Η διακίνηση του έτοιµου φαγητού από το χώρο παραγωγής προς τις δοµές πρέπει να γίνεται σε
ισοθερµικά δοχεία

και να διανέµεται στους ενοίκους σε θερµοκρασία κάτω των 5˚C ή άνω των 65˚C , για

να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης µικροοργανισµών και µικροβίων στο φαγητό και εποµένως
δηλητηριάσεων, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.
29.Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους προµηθευτές των πρώτων υλών
που θα χρησιµοποιήσουν και τους προµηθευτές των έτοιµων ειδών που πιθανά θα προσφέρουν.
Αναλυτικότερα, ο συµµετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του τους προµηθευτές των πρώτων υλών
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους αλλά και τα αντίστοιχα στοιχεία των εργοστασίων / προµηθευτών
όταν για την παραγωγή του τελικού προϊόντος µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης ή όταν
κάποια είδη παράγονται σε άλλα εργοστάσια. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση
απορρίπτεται.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΓΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Στο παρόν παράρτηµα περιγράφεται ο κατάλογος των φαγητών που οφείλει να παραδίδει ο
προµηθευτής
Το βάρος ανά µερίδα για τις σαλάτες εποχής που καθορίζονται στη διακήρυξη είναι σε ωµή µορφή.
Όλες οι µερίδες των µαγειρεµένων τροφών θα ζυγίζονται µετά την παρασκευή τους και το καθαρό
βάρος των µερίδων των φαγητών θα είναι το ακόλουθο:

Α/Α

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ
ΚΡΕΑΤΟΣ
(ΓΡΑΜΜ.)

ΚΑΘΑΡΟ
ΒΑΡΟΣ
ΜΕΡΙ∆ΑΣ
(ΓΡΑΜΜ.)

150
220

150
450
450
400
450
300

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2 λουκάνικα τηγανητά
2 σουβλάκια πίτα καλαµάκι χοιρινό
Αγκινάρες αλα πολίτα
Αρακάς κατεψυγµένος γιαχνί µε πατάτες
Αρνάκι νωπό φρικασέ µε µαρούλι
Αυγά µε κολοκύθια
Αυγά τηγανητά (2 τεµ.) µε πατάτες
τηγανητές
Βακαλάος παστός τηγανητός µε σκορδαλιά
Γεµιστά (2 ντοµάτες, 1 πιπεριά)
Γίγαντες φούρνου
Γιουβαρλάκια (νωπός κιµάς)
Καλαµαράκια τηγανητά (κατεψυγµένα) µε
πατάτες τηγανητές
Καλιτσούνια µε χόρτα και τυρί (µερίδα)
Καρµπονάρα
Κατσικάκι φούρνου γιουβέτσι
Κατσικάκι φούρνου µε πατάτες
Κεφτέδες τηγανητοί
Κεφτέδες τηγανητοί µε πατάτες τηγανητές
Κολοκύθια-πατάτες-καρότα βραστά
Κοτόπουλο ψητό
Κοτόπουλο βραστό (νωπό) σούπα
Κοτόπουλο βραστό πιλάφι (νωπό)
Κοτόπουλο καλαµάκι (3 τεµ.) µε πατάτες
τηγανητές
Κοτόπουλο κοκκινιστό (νωπό) µε
µακαρόνια ή ρύζι ή πατάτες τηγανητές
Κοτόπουλο νωπό µε κριθαράκι γιουβέτσι
Κοτόπουλο νωπό µε µπάµιες (κατ.)
Κοτόπουλο παϊδάκια µε πατάτες τηγανητές
Κοτόπουλο φούρνου µε πατάτες λεµονάτο
Κουνέλι στιφάδο µε πατάτες τηγανητές
Κρεατόσουπα (νωπό κρέας)
Κρεατότουρτα
Λαχανοντολµάδες
Μακαρόνια µε σάλτσα
Μακαρόνια βουτύρου
Μακαρόνια µε νωπό κιµά
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200

250

200
250

450
350
450
400
400

200
200
200

450
400
350
450
450
200
450
400
200
450
450

330

450

200
200
200
200
200
250
200
200

450
450
400
450
500
500
350
350
450
300
300
400

250
250
200
200

130

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

75
76
77
78
79

Μελιτζάνες φούρνου
Μελιτζάνες ιµάµ
Μελιτζάνες παπουτσάκια
Μοσχάρι βραστό ή ψητό µε πουρέ ή
πατάτες ή µακαρόνια
Μοσχάρι βραστό ή ψητό
Μουσακάς (νωπός κιµάς)
Μπιφτέκια ψητά (νωπός κιµάς)
Μπιφτέκια ψητά (νωπός κιµάς) µε πατάτες
τηγανητές ή ρύζι ή κριθαράκι
Μπουρέκι
Μπριάµ (κολοκύθια-πατάτες)
Μπριζόλα χοιρινή
Μπριζόλα χοιρινή µε πατάτες τηγανητές ή
φούρνου ή ρύζι ή κριθαράκι
Οµελέτα (αυγά, ζαµπόν, τυρί, πατάτες τηγ.)
Παστίτσιο (νωπός κιµάς)
Πίτσα ατοµική (τυρί, ζαµπόν, σάλτσα)
Πολτοποιηµένο κοτόπουλο νωπό ατοµική
συσκευασία
Ρεβύθια ντερµπιγιέ
Ρολό µε σάλτσα (νωπός κιµάς)
Σουπιές (κατεψ.) µε µάραθο και πατάτες
γιαχνί ή πατάτες τηγναητές ή µακαρονάκι
Σουτζουκάκια
Σουτζουκάκια µε πατάτες τηγανητές ή ρύζι
ή πουρέ ή µακαρόνια
Σπανακόπιτα
Σπανακόρυζο
Τασκεµπάµπ µε πιλάφι
Τυρόπιτα
Φάβα
Φακές γιαχνί
Φασολάκια κατεψυγµένα γιαχνί µε πατάτες
Φασόλια ξερά γιαχνί (φασολάδα)
Χοιρινό κοκκινιστό
Χοιρινό κοκκινιστό µε πατάτες τηγανητές ή
ρύζι ή µακαρόνια
Χοιρινό νωπό µε κριθαράκι γιουβέτσι
Χοιρινό νωπό µε σέλινο
Χοιρινό νωπό µε φασολάκια
Χοιρινό µε πατάτες φούρνου
Χορτόσουπα
Χταπόδι κρασάτο µε µακαρονάκι ή ρύζι ή
πατάτες τηγανητές
Χυλοπίτες βουτύρου
Χυλοπίτες µε σάλτσα
Ψάρι κατεψυγµένο πλακί (συναγρίδα ή
βακαλάος ή γαλέος ή γλώσσα) µε πατάτες
τηγανητές
Ψάρι φρέσκο (ψιλό αθερίνα, µαρίδα ή
σαρδέλα) τηγανητό
Ψαρόσουπα (κατεψ.)
Ψάρι ψητό ή βραστό
Ψάρι ψητό ή βραστό µε πατάτες και καρότα
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ
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400
400
400
200
200
150
200

450
200
500
200

200

450
400
400
200

200
200
150

250

450
400
500
400

200

250
450
250

200
200

500
200

200

450
250
350
450
250
400
450
400
450
200

200

200
200
200
200
200
200

450
450
500
450
450
350

200

500
300
300

250

500

250
200
200
200

250
500
200
450

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Αντζούγιες (2 τεµ.)
Κουνουπίδι βραστό
Παντζάρια βραστά
Πατατοσαλάτα
Σαλάτα αγγούρι-ντοµάτα (70 γρ. + 180 γρ.)
Σαλάτα βραστά καρότα-πατάτες
Σαλάτα βραστά χόρτα
Σαλάτα µαρούλι
Σαλάτα λάχανο (µε καρότο)
Ταραµοσαλάτα (µερίδα)
Πατάτες τηγανητές (µερίδα)
Πατάτες φούρνου (µερίδα)
Γιαούρτι (αγελάδας)
Φέτα (µερίδα)
Σάντουιτς µπαγκέτας (τυρί-ζαµπόνντοµάτα)

15
Α/Α

300
350
350
250
250
250
150
200
80
400
450
200
70
200

ΦΡΟΥΤΑ
Μήλο
Πορτοκάλι
Αχλάδι
Σταφύλι
Καρπούζι (µε φλούδα)
Πεπόνι (µε φλούδα)
Κεράσια
Ροδάκινο
Βερίκοκα (2 τεµ.)
Μανταρίνια (2 τεµ.)
Μπανάνα εισαγωγής (1 τεµ.)
Ακτινίδια (2 τεµ.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Α/Α

ΓΛΥΚΑ

1
Εκλέρ
2
Καταΐφι
3
Κωκ
4
Πάστες
5
Προφιτερόλ
6
Γαλακτοµπούρεκο
7
Κέϊκ ∆ιάφορα
8
Κρουασάν
9
Καρυδόπιτα
10
Κοµπόστα φρούτου
* Στον παραπάνω κατάλογο εδεσµάτων θα µπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις (και σε ποσοστό όχι
µεγαλύτερο του 10% του συνολικού αριθµού εδεσµάτων του καταλόγου) να προστεθούν και κάποια άλλα
από τον υπεύθυνο Τµήµατος ∆ιατροφής, εφ’ όσον προκύψει τέτοια ανάγκη, τα οποία θα τιµολογηθούν από
τον ανάδοχο κατ’ αναλογία των ήδη υπαρχόντων όµοιων ή συγγενών εδεσµάτων του καταλόγου.

Ο αριθµός των ενοίκων ανέρχεται στους 96 (ενδέχεται να υπάρξει µία µικρή αυξοµείωση).
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΦΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ∆ΙΑΙΤΑΣ (περίπου 82 ένοικοι)
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Μακαρόνια µε κιµά –ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-µήλο
∆είπνο: Οµελέτα-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-αχλάδι
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Μπριζόλα χοιρινή µε ρύζι-µαρούλι σαλάτα-κοµπόστα
∆είπνο: Φασολάκια µε πατάτες-τυρί φέτα-µπανάνα
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Φακές σούπα-σαρδέλες –µπανάνα
∆είπνο: Ζυµαρικά καρµπονάρα-σαλάτα ντοµάτα-ακτινίδιο
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Σουτζουκάκια µε πουρέ-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-µήλο
∆είπνο: Κριθαράκι µε σάλτσα & λουκάνικο-σαλάτα µαρούλι-αχλάδι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Γεµιστά-γιαούρτι-ροδάκινο
∆είπνο: Γιουβαρλάκια-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-κρέµα γλυκιά
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Ψάρι πλακί µε πατάτες τηγανητές-λάχανο σαλάτα –µήλο
∆είπνο: Μελιτζάνες ιµάµ-τυρί φέτα-αχλάδι
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Παστίτσιο –σαλάτα λάχανο-ρυζόγαλο
∆είπνο: Αρακάς µε πατάτες-τυρί φέτα-µήλο
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2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Φασόλια ξερά-ταραµοσαλάτα-µπανάνα
∆είπνο: Κοτόπουλο βραστό-πιλάφι-γιαούρτι-αχλάδι
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Μπιφτέκι και χόρτα-πάστα-αχλάδι
∆είπνο: Μακαρόνια µε σάλτσα-τυρί φέτα-µήλο
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Ψάρι τηγανητό-πατάτες βραστές-κουνουπίδι βραστό-µήλο
∆είπνο: Μπριάµ-τυρί φέτα-κοµπόστα
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Χοιρινό µε πατάτες-σαλάτα λάχανο-ακτινίδιο
∆είπνο: Σπανακόπιτα-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-κρέµα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Σουπιές µε πατάτες τηγανητές-σαλάτα λάχανο-κοµπόστα
∆είπνο: Πίτσα –ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-αχλάδι
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Ρεβύθια-ελιές-καρυδόπιτα
∆είπνο: Κοτόπουλο φούρνου µε πατάτες λεµονάτο-σαλάτα µαρούλι-µπανάνα
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Τασκεµπάπ µε πιλάφι-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-µήλο
∆είπνο: Μπουρέκι-σαλάτα µαρούλι-αχλάδι
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3η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Μακαρόνια βουτύρου-2 λουκάνικα-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-ροδάκινο
∆είπνο: Ρολό µε σάλτσα-σαλάτα µαρούλι-κοµπόστα
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Μπριζόλα χοιρινή µε ρύζι-σαλάτα λάχανο-µήλο
∆είπνο: Μπριάµ-τυρί φέτα-κρέµα-αχλάδι
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε πατάτες και καρότα-ρυζόγαλο
∆είπνο: Φασολάκια µε πατάτες-τυρί φέτα-αχλάδι
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Μουσακάς –ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-ροδάκινο
∆είπνο: Κοτόπουλο κοκκινιστό µε ρύζι-σαλάτα λάχανο-κοµπόστα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Γίγαντες φούρνου-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-τυρί φέτα-µήλο
∆είπνο: Καρµπονάρα-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-κρέµα
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Χοιρινό κοκκινιστό µε ρύζι-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-ροδάκινο
∆είπνο: Οµελέτα –κολοκύθια και πατάτες-µήλο
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Παστίτσιο –σαλάτα µαρούλι-προφιτερόλ
∆είπνο: Αγκινάρες αλά πολίτα-τυρί φέτα-κοµπόστα
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4η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Μπιφτέκια µε πατάτες-σαλάτα µαρούλι-µπανάνα
∆είπνο: Σπανακόρυζο-τυρί φέτα-αυγό βραστό-αχλάδι
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Κοτόπουλο καλαµάκι µε πατάτες τηγανητές-χόρτα σαλάτα-µήλο
∆είπνο: Οµελέτα-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-κοµπόστα
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Φάβα-αντσούγιες-ελιές-µήλο
∆είπνο: Σουτζουκάκια µε πουρέ-σαλάτα λάχανο-αχλάδι
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Χοιρινό κοκκινιστό µε ρύζι-σαλάτα λάχανο-µήλο
∆είπνο: Μπουρέκι-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-αχλάδι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Γεµιστά-γιαούρτι-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-αχλάδι
∆είπνο: Ρολό µε σάλτσα-σαλάτα λάχανο-κρέµα –µπανάνα
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε πατάτες-καρότα-κοµπόστα
∆είπνο: Μπουρέκι-σαλάτα-αχλάδι
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Μοσχάρι κοκκινιστό µε πουρέ-σαλάτα λάχανο-κωκ
∆είπνο: Σπανακόπιτα-πατατοσαλάτα-κοµπόστα
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Κοτόπουλο µε κριθαράκι-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-µήλο
∆είπνο: Μελιτζάνες παπουτσάκια –σαλάτα µαρούλι-τυρί φέτα-µπανάνα
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Μπριζόλα χοιρινή µε ρύζι-χόρτα –κρέµα-αχλάδι
∆είπνο: Καρµπονάρα-ντοµάτα/αγγούρι σαλάτα-µήλο
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Σουπιές µε πατάτες τηγανητές-σαλάτα λάχανο-κοµπόστα
∆είπνο: Αρακάς µε αγκινάρες-τυρί φέτα –µπανάνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΦΡΑΣ ∆ΙΑΙΤΑΣ (περίπου 7 ένοικοι)
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Μπιφτέκι µε πουρέ-σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο ψητό µε κριθαράκι-σαλάτα-κρέµα
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε βραστά λαχανικά-κοµπόστα
∆είπνο: Μακαρονάκι κοφτό µε τυρί-γιαούρτι-φρούτο
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα-πουρές-ρυζόγαλο
∆είπνο: Μπιφτέκια µε βραστά λαχανικά-φρούτο
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Γιουβαρλάκια- βραστή σαλάτα-κοµπόστα
∆είπνο: Κοτόπουλο µε πατάτες-σαλάτα-ρυζόγαλο
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Μακαρόνια βίδες µε τυρί-σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Μπιφτέκια ψητά µε κριθαράκι-ζελέ-φρούτο
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε βραστά λαχανικά -κοµπόστα
∆είπνο: Κοτόπουλο ψητό µε πουρέ-σαλάτα-φρούτο
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα- πιλάφι-γιαούρτι -φρούτο
∆είπνο: Χυλοπίτες µε σάλτσα- γιαούρτι-φρούτο
2Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Ψάρι ψητό-πατάτες λεµονάτες-σαλάτα-φρούτο.
∆είπνο: Μακαρόνια µε τυρί τριµµένο-σαλάτα-φρούτο
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Κοτόπουλο ψητό µε βραστά λαχανικά –κοµπόστα
∆είπνο: Mπιφτέκι-πουρές-σαλάτα-φρούτο
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα-πουρές-γιαούρτι-φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο µε κριθαράκι-σαλάτα-φρούτο
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε λαχανικά-φρούτο
∆είπνο: Μπιφτέκια ψητά µε µακαρόνια-σαλάτα-φρούτο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Ρολό κοτόπουλο µε πουρέ-σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Μοσχάρι βραστό-µακαρονάκι κοφτό - 1 γιαούρτι-φρούτο
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε λαχανικά-φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο ψητό-πουρέ-σαλάτα-φρούτο
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα- χυλοπίτες-σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Μπιφτέκι ψητό µε κριθαράκι-σαλάτα-φρούτο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΦΗΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Μπιφτέκι – πουρές - πράσινη σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο ψητό µε κριθαράκι-σαλάτα-φρούτο
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε βραστά λαχανικά-φρούτο
∆είπνο: Μακαρονάκι κοφτό µε τυρί-πράσινη σαλάτα-γιαούρτι 2%-φρούτο
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα-πουρές-πράσινη σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Μπιφτέκια µε βραστά λαχανικά-φρούτο
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Γιουβαρλάκια- βραστή σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο µε πατάτες-πράσινη σαλάτα-φρούτο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Μακαρόνια βίδες µε τυρί- πράσινη σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Μπιφτέκια ψητά µε κριθαράκι-σαλάτα-φρούτο
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε βραστά λαχανικά -φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο ψητό µε πουρέ- πράσινη σαλάτα-φρούτο
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα- πιλάφι-γιαούρτι 2%-φρούτο
∆είπνο: Χυλοπίτες µε σάλτσα- πράσινη σαλάτα-φρούτο
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2Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
∆ΕΥΤΕΡΑ
Γεύµα: Ψάρι ψητό-πατάτες λεµονάτες- πράσινη σαλάτα-φρούτο.
∆είπνο: Μακαρόνια µε τυρί τριµµένο-σαλάτα-φρούτο
ΤΡΙΤΗ
Γεύµα: Κοτόπουλο ψητό µε βραστά λαχανικά –φρούτο
∆είπνο: Mπιφτέκι-πουρές- πράσινη σαλάτα-φρούτο
ΤΕΤΑΡΤΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα-πουρές-γιαούρτι 2%-φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο µε κριθαράκι- πράσινη σαλάτα-φρούτο
ΠΕΜΠΤΗ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε λαχανικά-φρούτο
∆είπνο: Μπιφτέκια ψητά µε µακαρόνια- πράσινη σαλάτα-φρούτο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Γεύµα: Ρολό κοτόπουλο µε πουρέ- πράσινη σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Μοσχάρι βραστό-µακαρονάκι κοφτό - 1 γιαούρτι 2%-φρούτο
ΣΑΒΒΑΤΟ
Γεύµα: Ψάρι ψητό µε λαχανικά-φρούτο
∆είπνο: Κοτόπουλο ψητό-πουρέ- πράσινη σαλάτα-φρούτο
ΚΥΡΙΑΚΗ
Γεύµα: Μοσχάρι µε άσπρη σάλτσα- χυλοπίτες- πράσινη σαλάτα-φρούτο
∆είπνο: Μπιφτέκι ψητό µε κριθαράκι-σαλάτα-φρούτο
ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ (περίπου 7 ένοικοι)ΑΣΘΕΝΕΙΣ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Κρέας/ψάρι/κοτόπουλο: 120 γρµ.
Ζυµαρικά/ ρύζι: 120 γρµ.
Πατάτες: 160 γρµ
Πουρές:120 γρµ.
Το γιαούρτι θα είναι µε 2% λιπαρά

Παρατήρηση: Ενδέχεται να προκύψουν και ειδικές δίαιτες για κάποιους από τους ενοίκους όπως
π.χ. άναλος δίαιτα, άλιπος δίαιατα, νεφροπαθούς, χολοκυστοπαθούς, αλεσµένα κλπ

ΣΙΤΙΣΗ ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Χ
Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί όλες τις αγορανοµικές διατάξεις, τους κανόνες υγιεινής των τροφίµων,
όλες τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις και γενικά να εφαρµόζει τις οδηγίες του κώδικα υγειονοµικής
νοµοθεσίας που διέπουν τους χειρισµούς τροφίµων σε όλα τα στάδια, δηλαδή µεταφορά και προµήθεια
πρώτων υλών-προεργασία - παρασκευή πρωινού – διανοµή στις κλινικές - άφιξη και παράδοση για
κατανάλωση. Θα πρέπει να µεριµνά ιδιαίτερα για την πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων και µετάδοσης
ασθενειών.
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2. Ο Ανάδοχος να διαθέτει άδεια λειτουργίας παρασκευής φαγητού, βιβλίο επιθεωρήσεων χωρίς
παρατηρήσεις, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού σε ισχύ (των οποίων αντίγραφα θα παραδίδονται
στην Προϊσταµένη του Τµήµατος ∆ιατροφής.)
3. Τα πρωινά θα προετοιµάζονται στα µαγειρεία του Νοσοκοµείου και

το Συµβούλιο ∆ιοίκησης του

Νοσοκοµείου θα συγκροτήσει ειδική τριµελή επιτροπή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όσο
αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των τροφίµων για την πρωινή σίτιση των νοσηλευοµένων ασθενών
καθώς και τη διανοµή στις κλινικές και τα κλειστά τµήµατα.
4.

Όταν τα πρωινά προσκοµίζονται στις κλινικές, η προϊσταµένη κάθε κλινικής θα λαµβάνει γνώση για την
προσκόµιση των πρωινών και στη συνέχεια θα προωθούνται για διανοµή στους ασθενείς µε την κάρτα
δίαιτας.

5. Η ενδυµασία: ευπρεπής – οµοιόµορφη και µε διακριτικό(θα χορηγείται από τον ανάδοχο). Απαραίτητη είναι
η χρήση σκούφου ή καπέλου και γαντιών µιας χρήσεως( που θα χορηγούνται από τον ανάδοχο).
6. Η Επιτροπή ελέγχου έχει το δικαίωµα να επισκεφθεί τον χώρο παρασκευής και διανοµής των πρωινών
αλλά και να ελέγχει σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης τον Ανάδοχο.
7. Τα άτοµα που θα σερβίρουν το πρωινό στους ασθενείς θα πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι
Ευρωπαϊκής Ένωσης και γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.
8. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει την Σύµβαση του πρωινού για τρεις (3) µήνες µε τους
ίδιους όρους της σύµβασης και τις ίδιες τιµές.
9. Τα υπό προµήθεια πρωινά θα προετοιµάζονται

καθηµερινά από τις 7 π.µ., θα γίνεται η παρασκευή

αµέσως και η διανοµή στις κλινικές το αργότερο µέχρι 9 π.µ. θα έχει ολοκληρωθεί.
10. Η παραγγελία των πρωινών θα δίνεται εγγράφως µε βάση το ∆ιαιτολόγιο και τη δύναµη ασθενών την
προηγούµενη ηµέρα από την παράδοση, για δε το Σάββατο/ Κυριακή και αργίες η παραγγελία θα δίνεται
την τελευταία εργάσιµη ηµέρα εγγράφως. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί
αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ηµερήσιες ανάγκες του τον αριθµό των µερίδων πρωινού µέχρι
20%.
11. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των πρωινών θα ελέγχεται κατόπιν τυχαίων δειγµατοληψιών από την
αρµόδια Επιτροπή του Νοσοκοµείου που ορίζει το Συµβούλιο ∆ιοίκησης.
12. Ο Ανάδοχος θα χρησιµοποιεί για την παρασκευή του πρωινού τους βραστήρες του Νοσοκοµείου & σκεύη (
πορσελάνινα φλιτζάνια, κουτάλια, κανάτες, ανοξείδωτους δίσκους, δοχεία διανοµής κ.λπ) δικά του, τα
οποία µετά το τέλος της σίτισης µε πρωινό των νοσηλευοµένων θα πλένονται (µε απορρυπαντικό του
αναδόχου) και θα φυλάσσονται στα µαγειρεία ( σε χώρο που έχει παραχωρήσει το νοσοκοµείο) µε ευθύνη
του αναδόχου. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής καθυστερήσει να προσκοµίσει τα πρωινά στο
νοσοκοµείο ή παραλείψει να φέρει ορισµένα από τα παραγγελθέντα ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε
περίπτωση απόρριψης των ειδών από την επιτροπή παραλαβής και µη αντικατάστασής τους εντός µιας
ώρας το αργότερο, τότε το Νοσοκοµείο µπορεί να αγοράσει αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο
εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιµής µεταξύ της συµβατικής και της εκ του ελευθέρου εµπορίου
αγοράς, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και
καταλογίζονται σε βάρος του µετά από σχετική απόφαση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.
13. Οι πρώτες ύλες και τα απαραίτητα για τη διανοµή υλικά θα παραµένουν σε αποθήκη και ψυγείο του
Νοσοκοµείου των οποίων την ευθύνη για την καθαριότητα και τη φύλαξη θα έχει ο ανάδοχος.
14. Τα πρωινά θα παρασκευάζονται µε υλικά του αναδόχου

και η διανοµή θα γίνεται µε αµαξίδια διανοµής

του Νοσοκοµείου και σκεύη της εταιρείας (δοχεία διανοµής, φλυτζάνες, κουταλάκια , δίσκους κ.λ.π), των
οποίων κάθε απώλεια ή φθορά θα επιβαρύνει τον ανάδοχο.
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15. Σε ειδικές περιπτώσεις όπως λοιµώδεις νόσοι, προσωρινή απουσία ασθενούς ή αν υπάρχει ειδική εντολή
από την προϊσταµένη το πρωινό θα σερβίρεται σε σκεύη µιας χρήσεως ( πιάτο, ποτήρι) κατασκευασµένα
από υλικό κατάλληλα για τρόφιµα.
16. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να αξιώσει από τον ανάδοχο την αποµάκρυνση από την εργασία,
ορισµένων εργαζοµένων , εάν κρίνει ότι δείχνουν ολιγωρία ή δεν πειθαρχούν στις οδηγίες και τους κανόνες
του Νοσοκοµείου.
17. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ορίσει υπεύθυνο / επόπτη του ιδιωτικού συνεργείου ( και
αντικαταστάτη του σε περίπτωση απουσίας) ο οποίος θα συνεργάζεται άµεσα µε το Τµήµα ∆ιατροφής.
18. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίζει να µην σταµατά η παροχή υπηρεσιών διανοµής γευµάτων
ακόµα και σε περίπτωση απεργίας.
19. Το προσωπικό διανοµής φαγητού του αναδόχου υποχρεούται να τηρεί όλες τις κείµενες διατάξεις , σχετικά
µε την ασφάλεια του, να τηρεί όλους τους κανόνες πυρασφάλειας και ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά και ο
µόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα προκύψει µε υπαιτιότητα του προσωπικού
του.
20. Ο επόπτης του αναδόχου πρέπει να φροντίζει ώστε να µην προκαλούνται ζηµιές από τους υπαλλήλους
του .Τυχόν ζηµιές που προκλήθηκαν από αυτούς πρέπει να αναφέρονται αµέσως στην Προϊσταµένη του
Τµήµατος ∆ιατροφής ή τον µάγειρα βάρδιας και να αποκαθίστανται άµεσα µε ευθύνη του αναδόχου.
21. Το προσωπικό διανοµής φαγητού του αναδόχου υποχρεούται να καθαρίζει καθηµερινά τους χώρους
στους οποίους εργάζεται (χώρο βραστήρων, χώρο πλυντηρίου) καθώς και τα αµαξίδια διανοµής(µε δικά
του υλικά καθαριότητας)
22. Το προσωπικό διανοµής φαγητού του αναδόχου στο τέλος της διανοµής φροντίζει για την συλλογή των
δίσκων των ασθενών και την αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τους χώρους διανοµής και τα µαγειρεία.
Αφού συλλέξουν τα σκουπίδια σε κατάλληλους πλαστικούς σάκους (που παρέχονται από τον ανάδοχο) τα
µεταφέρουν σε σηµείο που ορίζει το Νοσοκοµείο.
23. Το προσωπικό το απασχολούµενο στη σίτιση, είναι δυνατόν να αποτελεί µεγάλο κίνδυνο επιµόλυνσης
των τροφίµων. Για το λόγο αυτό, πρέπει να εκπαιδεύεται αφ’ ενός στους κανόνες υγιεινής και χειρισµού
τροφίµων, εξοπλισµού και χώρων σίτισης και αφ’ ετέρου σε οδηγίες εργασίας, για την ορθή εφαρµογή της
διαιτητικής θεραπείας των ασθενών. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί νοµική απαίτηση ( κοινή Υπ.
Απόφαση 487/ΦΕΚ 1219Β΄ 4.10.2000) και διακρίνεται σε υποχρεωτική και συνεχιζόµενη.
Αντικείµενο εκπαίδευσης
η εκπαίδευση αφορά το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί για τις ανάγκες σίτισης
ασθενών και προσωπικού. Στόχο έχει να καταστήσει τα άτοµα ικανά να χειρίζονται µε ασφάλεια τα τρόφιµα,
τον εξοπλισµό, την τήρηση των οδηγιών διατροφής ασθενών και προσωπικού, την καθαριότητα και υγιεινή
σκευών, εξοπλισµού χώρων και την εφαρµογή ορθών πρακτικών κατά την άσκηση της εργασίας τους.
Α. Υποχρεωτική Εκπαίδευση
Οι απασχολούµενοι θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς σε πιστοποιηµένο φορέα
το πρόγραµµα εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ «Βασικές αρχές στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων»( ο χρόνος
εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον 20 ώρες θεωρητικά και πρακτικά).

Η υποχρεωτική εκπαίδευση πρέπει να πραγµατοποιείται πριν την έναρξη της εργασίας.
Β. Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση
Το Τµήµα ∆ιατροφής µπορεί να επανέρχεται σε ζητήµατα εκπαίδευσης µε δύο τρόπους.
Με οδηγίες προφορικές ή γραπτές καθηµερινά ή όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Με πρόγραµµα που θα καταρτίσει σε συνεργασία µε την Επιτροπή Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων ή
οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία κρίνει κατά περίπτωση. Η εκπαίδευση αυτή αφορά στην
εµπέδωση της βασικής και την αποφυγή χαλάρωσης των µέτρων που πρέπει να εφαρµόζονται
µε επιµέλεια. Επίσης µπορεί να αφορά στο προσωπικό που εργάζεται σε Ειδικά Τµήµατα ή
Μονάδες του Νοσοκοµείου και απαιτεί µεγαλύτερη και ειδικότερη εκπαίδευση.
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Ο Επόπτης του Συνεργείο/Εταιρείας, είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται, να εξασφαλίζει την
συµµετοχή των απασχολουµένων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να ελέγχει την εφαρµογή των
γνώσεων που αποκτήθηκαν και την εφαρµογή των συστάσεων που σε κάθε περίπτωση
απαιτούνται στις διάφορες κατηγορίες χειριστών τροφίµων.
Τόσο το Νοσοκοµείο όσο και το συνεργείο θα τηρούν αρχείο εκπαίδευσης απασχολουµένων το
οποίο, θα παρουσιάζουν σε κάθε έλεγχο
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Β.ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

•

Τα πρωινά να είναι παρασκευασµένα µε υλικά Α΄ ποιότητας.

•

Η συσκευασία των µαχαιροπήρουνων να είναι ατοµική (κουταλάκι, µαχαιράκι και χαρτοπετσέτα) και
να κλείνει αεροστεγώς.

ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΩΙΝΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
(ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΟΥΣ):
ΒΑΡΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

Α/Α

/ΤΕΜ.

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΠΛΗΡΕΣ + ΑΠΑΧΟ (1,5 % ΛΙΠΑΡΑ) ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ
1

100 ml ΓΑΛΑ ΚΑΙ 100 ml ΝΕΡΟ ή
ΤΣΑΙ

ή

200ml

ΧΑΜΟΜΗΛΙ ( σε ατοµικό φακελάκι)
2

20 gr

3

ΦΥΤΙΚΟ ΒΟΥΤΥΡΟ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 gr

4

ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10 gr

5

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ(10 gr έκαστη)

40 gr

6

•

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΤΥΡΙ ∆ΙΑΙΤΗΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ
ΛΙΠΑΡΑ (ΤΥΠΟΥ MILNER ή LINEA)

50 gr

7

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ

1 ΤΕΜ

8

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ

1 ΤΕΜ

9

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΑ (ΣΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ)

1 ΤΕΜ

Τα πρωινά ηµερησίως κυµαίνονται

στις 360 µερίδες περίπου ανάλογα µε τη δύναµη των

ασθενών µε βάση τα στοιχεία του Τµήµατος ∆ιατροφής.

•

Οι πρώτες ύλες θα πρέπει να πληρούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα
µε τον Κανόνα Τροφίµων και Ποτών και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να υπάρχουν στη
διάθεση του Τµήµατος ∆ιατροφής.

Γ. ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΩΙΝΟΥ

Ισόγειο:

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού – Μονάδα Μεσογειακής Αναιµίας ΤΕΠ-Ψ/Χ

Α Όροφος:

ΜΕΘ, Μονάδα Εµφραγµάτων – Θάλαµος Βραχείας Νοσηλείας.

Γ΄ Όροφος:

Μ/Γ , Π/∆ , Κ/∆ , ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ,ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΩΡΛ

∆ Όροφος:

Α΄+Β΄ ΠΑΘ/ΚΗ., ΟΦΘ/ΚΗ, Ν/Χ, ΓΑΣΤΡ/ΚΗ, ΑΙΜ/ΚΗ, Ο∆ΟΝΤ/ΚΗ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ, ΟΓΚ/ΚΗ

και µε πρόβλεψη

∆ΕΡΜ/ΚΗ

Ε΄ Όροφος:

ΟΡΘ/ΚΗ, Π/Ν , Α΄+ Β’ ΧΕΙΡ/ΚΗ και µε πρόβλεψη για ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΝΙΤΣΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙNΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
∆ιεύθυνση:
Α.Φ.Μ:
∆.Ο.Υ:
Τηλέφωνο:
Fax:
ΣΥΜΒΑΣΗ …../………..
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

Στο …….. σήµερα
επωνυµία

……./……./201.. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι, αφενός το

«ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

…………………..…..»

που

εδρεύει

στο

Ν.Π.∆.∆ µε την

………………….,

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:
•

Τη µε αριθµό 5/2013 διακήρυξη του δηµόσιου ανοιχτού διαγωνισµού για την ανάδειξη
Αναδόχου ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ του Νοσοκοµείου και των εξωτερικών δοµών του Θ.Ψ.Π.
Χανίων για ένα έτος και µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή

2.1

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 7

ης

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
ο

υπ’ αρίθµ. 23/18-12-2012 (θέµα 14 ) Συνεδρίασης της σχετικά µε την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τα
ης

Νοσοκοµεία και τη ∆ιοίκηση της 7 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
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η

έγκριση τροποποιήσεων (2 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 διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012».
2.10

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

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 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.
η

Χανίων ΠΠΥΥ 2012 από την 7 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………………….απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου µε την οποία εγκρίνεται η
ανάθεση της υπηρεσίας παροχής γευµάτων…………
Συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω :

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Παροσή Υπηρεσιών Γευµάτων …………….σύµφωνα µε τα
όσα ορίζονται στο Παράρτηµα Α’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»της διακήρυξης 5/2013

2. Η αµοιβή του αναδόχου σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά και τη µε αριθµό ΧΧ/ΧΧΧΧ-201Χ (Θ.Χ) απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου έχει ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2ο
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η παρούσα σύµβαση θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και συγκεκριµένα από ΧΧ-ΧΧ-201Χ κι έως
ΧΧ-ΧΧ-201Χ.
2. Καµία αποζηµίωση ή άλλη χρηµατική καταβολή, δεν δικαιούται ο ανάδοχος στις περιπτώσεις
αδράνειας, παύσης κλπ. της σύµβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη
χρησιµοποίησης των συµβατικών ειδών/υπηρεσιών.
3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο αυτής
νέος ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης.
4. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσης της παρούσας στην περίπτωση
κατάργησης ή ριζικής διαφοροποίησης των συνθηκών επί των οποίων είχε στηριχθεί η
υπογραφή της. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή Υ.Πε ή άλλη Υπερκείµενη
Αρχή 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
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του αναδόχου µπορεί να µειώσει τις συµβατικές ποσότητες/υπηρεσίες µέχρι και του συνόλου
αυτών.
5. Η σύµβαση παραµένει σε ισχύ και όταν το Νοσοκοµείο δεν κάνει χρήση αυτής, ή γιατί
εφοδιάζεται µε τα είδη της ή και µε άλλα που µπορούν να αντικαταστήσουν αυτά, από το
Κράτος ή φιλανθρωπικές οργανώσεις ή από δωρεές κ.λ.π., ή γιατί δεν παρουσιάστηκε
ανάγκη χρησιµοποίησης των συµβατικών ειδών.
6. Εάν γίνει, πριν την λήξη της ισχύος της σύµβασης, προκήρυξη νέου διαγωνισµού το γεγονός
αυτό δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της ή υπαναχώρησης από αυτήν του αναδόχου.
7. Καταγγελία, διακοπή, ή αναθεώρηση της σύµβασης επιτρέπεται µόνον εάν νόµος το επιβάλει,
ή όροι της διακήρυξης το προβλέπουν.
8. Οι τιµές µονάδας των ειδών παραµένουν σταθερές µέχρι την λήξη της σύµβασης και τυχόν
παράτασης αυτής και δεν υπόκεινται σε καµία µεταβολή ή αναπροσαρµογή ή αυξοµείωση,
λόγω ανατίµησης στην αγορά ή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συµπεριλαµβανοµένων και
εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των εποµένων του.
9. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο αυτής
νέος προµηθευτή/ανάδοχος, η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Για την εκτέλεση αυτής της σύµβασης ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκοµείο την µε
αριθµό………………………

και

……………………..

€

εγγυητική

επιστολή

της

..........................……….Τράπεζας, η οποία ισχύει µέχρι την επιστροφής της.
2. Η εγγύηση επιστρέφεται µε την λήξη της σύµβασης και της τυχόν παράτασης αυτής και µε
την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκκρεµείς υποχρεώσεις του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. Με την υπογραφή της παρούσας Σύµβασης επαναεπιβεβαιώνονται οι υποχρεώσεις του
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της διακήρυξης …/…. και τις υπ’
αριθµ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ) και ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-201Χ(θ.Χ) αποφάσεις του ∆.Σ. περί έγκρισης της
τεχνικής αξιολόγησης και κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισµού., τα οποία καθίστανται
παραρτήµατα της παρούσας Σύµβασης.
2. Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύµβαση, τα οποία υπογράφονται από αµφότερα τα
συµβαλλόµενα µέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύµβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο µε τη σύµβαση, υπό την έννοια ότι, ότι δεν ρυθµίζεται στην σύµβαση
συµπληρώνεται από τα προσαρτώµενα σ’ αυτή κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων
ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις.
Είναι δε τα εξής:
• ∆ιακήρυξη υπ’ αριθµ. 5/2013
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• ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Αναδόχου
• Τεχνική προσφορά αναδόχου
• Οικονοµική προσφορά αναδόχου
• ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης Αναδόχου
• 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
ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Το Νοσοκοµείο δικαιούται να καταγγείλει αµέσως και αζηµίως εν όλω ή εν µέρει κατά την
κρίση του την παρούσα, είτε να υπαναχωρήσει της σύµβασης εν όλω ή εν µέρει κατά την
κρίση του, επιφυλασσόµενο κάθε άλλου νοµίµου δικαιώµατός του, στην περίπτωση που :
• δεν εκτελέσει ο ανάδοχος τα συµφωνηθέντα στα προηγούµενα άρθρα
• δεν τηρήσει ο ανάδοχος οποιοδήποτε όρο της παρούσας σύµβασης και της
ταυτάριθµης διακήρυξης, τούτων θεωρουµένων όλων ουσιωδών,
• το Νοσοκοµείο θεωρήσει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες, δεν είναι σύµφωνες µε τις
υψηλές απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τον πανεπιστηµιακό χαρακτήρα του
Νοσοκοµείου.
• αν

ο

Ανάδοχος

αποδεδειγµένα

εκχωρεί

τη

σύµβαση

ή

αναθέτει

εργασίες

υπεργολαβικά
• αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε
εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
2. Σε περίπτωση καταγγελίας ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει αυτοδικαίως η
εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, χωρίς να θίγεται η επιβολή των προαναφερόµενων
ποινικών ρητρών, διατηρουµένου του δικαιώµατος καταλογισµού σε βάρος του αναδόχου
της διαφοράς τιµής, άλλων πρόσθετων δαπανών και κάθε άλλης αποθετικής που τυχόν θα
προκύψουν από την ανάθεση της συγκεκριµένης προµήθειας, µε βάση την απόφαση του
∆.Σ. του Νοσοκοµείου σε άλλο αναδόχου. Περαιτέρω το Νοσοκοµείο δικαιούται να αναστείλει
την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση προς
τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές
επιστολές καταπίπτουν.
3. Ο ανάδοχος, καθώς και το προσωπικό που τυχόν θα χρησιµοποιήσει κατά την εκτέλεση του
έργου δεν έχουν καµία απολύτως σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε το Νοσοκοµείο, οι δε
µισθοί, ηµεροµίσθια, ασφάλιστρα ή όποιες άλλες αµοιβές, βαρύνουν αποκλειστικά τον
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ανάδοχο, ο οποίος είναι ο µόνος υπεύθυνος έναντι αυτών µε τους οποίους συνδέεται µε
εργασιακή ή άλλη σχέση.
4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής,
υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οιονδήποτε άλλων προσωπικών ή
περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου του
Νοσοκοµείου, του προσωπικού του Νοσοκοµείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του
εξοπλισµού του Νοσοκοµείου, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση των
συµβατικών του υποχρεώσεων.
5. Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για τυχόν έξοδα, απώλειες, ζηµιές και δαπάνες του αναδόχου
που προκλήθηκαν από την άσκηση ένδικων µέσων κατά του ταυτάριθµου διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου
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.
2. Στον προµηθευτή/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:
•

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

•

Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου 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/ανάδοχο. 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.
•

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

οποιαδήποτε

περίπτωση,

επιβάλλεται

µόνο

µε

απόφαση

του

Υπουργού

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνωµοδότηση της
Επιτροπής Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
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ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα
που διενεργεί το διαγωνισµό.
•

Καταλογισµός στον προµηθευτή/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

•

Είσπραξη εντόκως από τον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή/ανάδοχο από
ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο. Ο
υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία έναρξης του δικαιώµατος λήψης
του ποσού που δικαιούται να λάβει 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.

•

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.

3. 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 του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση, θα υπάρχουν
κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω
4. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών 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
5. 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.
6.

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.

7. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το Νοσοκοµείο αζηµίως
για αυτό
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8. Για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω καταπίπτουν ταυτόχρονα οι ποινικές ρήτρες
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
9. 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.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1. Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται κατά µήνα από την αρµόδια υπηρεσία του
Νοσοκοµείου µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Τα ίδια ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη
αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρµογή των συµβάσεων (π.χ. πρόστιµο, κλπ) Τα
αναγκαία

δικαιολογητικά

πληρωµής

ανά

µήνα

για

την

εξόφληση

της

µηνιαίας

παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :
•

Μηνιαίο Πρακτικό Ποσοτικής και Ποιοτικής Εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα
συναφθεί µε την Ανάδοχο Εταιρεία Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων και
του Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκοµείου το οποίο θα συντάσσεται από
αρµόδια Επιτροπή που θα

οριστεί από το Νοσοκοµείο για την

την

Παραλαβή

Ειδών/Υπηρεσιών και Παρακολούθηση των Όρων της παρούσας Σύµβασης.
•

Τιµολόγιο

Παροχής

Υπηρεσιών

του

αναδόχου

για

εργασίες

δεδουλευµένες

προηγούµενου µήνα.
•

Βεβαίωση του ΙΚΑ για µη οφειλόµενες εισφορές (ασφαλιστική ενηµερότητα).

•

Θεωρηµένη κατάσταση ΙΚΑ αγοράς ενσήµων του απασχοληθέντος προσωπικού.

•

Αντίγραφο µισθολογίου και σελίδας αγοράς ενσήµων για το απασχολούµενο
προσωπικό του Αναδόχου.

•

Φορολογική ενηµερότητα.

•

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.

2. Η αµοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3. Το Νοσοκοµείο δεν ευθύνεται για καθυστέρηση πληρωµής του αναδόχου, όταν αυτή
οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτού όπως π.χ. σε µη έγκαιρη παράδοση των τιµολογίων, σε
λανθασµένη έκδοση αυτών, σε συµβατικές παραβάσεις κλπ. ή όταν άλλοι παράγοντες
άσχετοι προς την ευθύνη του Νοσοκοµείου την προκαλούν.
4. 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 πδ.166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003)
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«Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 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».
5. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόµιµες κρατήσεις συµπεριλαµβανοµένου του φόρου
εισοδήµατος.

Άρθρο 8.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως το Νοσοκοµείο τους προστηθέντες και
υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα, απώλειες, ζηµίες και δαπάνες, όπως επίσης και να
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή
παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, προστηθέντων ή υπαλλήλων του
σχετιζόµενη µε τη παρούσα Σύµβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από
την

εκτέλεση

των

εργασιών,

συµπεριλαµβανοµένης

οποιασδήποτε

τοιαύτης

που

συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση µε :
•

σωµατικές βλάβες, (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή

•

οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκοµείου,
∆ηµοσίου,

οποιασδήποτε

Αρµόδιας

Αρχής

και

των

σχετικών

αντιπροσώπων,

προστηθέντων ή υπαλλήλων αυτής.

Άρθρο 9
Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
µε τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση της Συµβατικής Υπηρεσίας.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την
Συµβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που
τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νοµοθεσίας σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας
Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την
παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του,
επιστηµονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν
την απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις
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απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσα
Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση
µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.

Αντικατάσταση

µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια

της

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής και µόνο µε
άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να

ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες
πριν από την αντικατάσταση.
5. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή
λύσουν τη συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το
χρονικό διάστηµα, µέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και
αφετέρου να αντικαταστήσει άµεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες µε άλλους ανάλογης
εµπειρίας και προσόντων µετά από έγκριση της Αναθέτουσα Αρχής.
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την
Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του
Νοσοκοµείου

για

την

εκπλήρωση

όλων

των

απορρεουσών

από

τη

∆ιακήρυξη/Προσφορά/Σύµβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες µεταξύ τους
συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις εσωτερικές τους
σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
7. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας
για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε
τους ίδιους όρους.
8. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα
µέλη του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια
του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς,
µεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η
συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία, ή
θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια
από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ
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της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύµβαση.
9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια της Σύµβασης να συµµορφούται µε τις
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.
3414/05.

ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του,
εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:
•

Πυρκαγιά

•

Πληµµύρα

•

Σεισµός

•

Πόλεµος
ΑΡΘΡΟ 11Ο
ΑΝΕΚΧΩΡΗΤΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η σύµβαση αυτή θα εκτελεσθεί αποκλειστικά από τον ανάδοχο, απαγορευµένης της
εκχωρήσεώς της, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο.
2. Το κείµενο της σύµβασης υπερισχύει από κάθε άλλο σχετικό κείµενο (∆ιακήρυξη, προσφορά
κ.λ.π.) πλην προφανών σφαλµάτων, ή παραδροµών εν γένει αυτού.
3. Για κάθε άλλο θέµα που έχει σχέση µε την εκτέλεση της σύµβασης και δεν ρυθµίζεται από
αυτήν ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις περί Προµηθειών του ∆ηµοσίου.
4. Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που
ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της
Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσµα της προστασίας του ∆ηµοσίου
συµφέροντος.
5. Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρµόδια είναι τα
Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

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
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Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
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.
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 5/2013 ∆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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