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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 37Π
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια « ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6)» με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.999,90 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

τιμής
23-11-2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μμ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(Κωδικός ΝUTS: EL434)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

19.999,90 ευρώ με ΦΠΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔOYΣ
ΦΟΡΕΑΣ

(Ως παρακάτω πίνακας και Παράρτημα ΣΤ΄ των Τεχνικών Προδιαγραφών)

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

-

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ν.Π.Δ.Δ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
(στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση

www.chaniahospital.gr

και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα
της Σύμβασης)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ

ΤΑ

ΥΠΟ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Τον προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων – ΚΑΕ 9759

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΜΧ

ΔΕΙΓΜΑ

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΑ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε 1 έτος (Ο χρόνος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

παράδοσης του οχήματος ορίζεται στο παράρτημα ΣΤ’ Τεχνικές
Προδιαγραφές και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα(40) ημέρες
από την επόμενη της ανάθεσης του διαγωνισμού)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Κωδικός ΝUTS: GR434)
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το
άρθρο 24 του Ν. 2198/94.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η προμήθεια ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ για την
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Χανίων.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει
τιμής, ανά είδος.
Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’ έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
1.2 Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
1.3 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204/19-71974)
1.5 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.6 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών
1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις».
1.8 Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’).
1.9 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του
Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3
1.10 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης
δαπανών)
1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..»
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1.12 ΦΕΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του
άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των
ορίων των οδηγιών.
2. Τις Αποφάσεις

1.

Η με αρίθμ. 12/ πρκ.26/24-08-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΤΩ46907Τ-ΟΝ3) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου.

2.

Η με αριθμ.5/ πρακτ 28/ 21-09-2017 απόφαση ΔΣ έγκριση 1ης τροποποίησης Ενιαίου
Προγράμματος ΠΠΥΥ 2015

3.
4.
5.

ον

Η με αριθ. 22 πρακτ 9 / 29-03-2018 (AΔΑ: 6ΔΦ546907Τ-ΩΟΟ) απόφαση ΔΣ σχετικά με την
αντικατάσταση Γραμματέων Διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2015.
Η με αριθ.13/πρκ13/17-05-2018 ( ΑΔΑ:73ΝΕ46907Τ-9ΑΟ) απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έγκριση
τροποποίησης διαγωνισμών ΠΠΥΥ 2015.
Το με αριθ. πρωτ.17075/01-08-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
με τις τεχνικές
προδιαγραφές

6.

Η με θέμα 2/πρκ21/03-08-2018(ΑΔΑ:ΨΚΣ46907Τ-Β1Χ) που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές
να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και τη διενέργεια έρευνας αγοράς μέσω της πλατφόρμας isupplies μετά την ολοκλήρωση της έγκρισης τους.

7.

Η με αρ.πρωτ.17407/06-08-2018 (ΑΔΑ:ΨΩ3346907Τ-Υ98) ανακοίνωση Διαβούλευσης μέσω της
ιστοσελίδας του Νοσοκομείου..

8. Η με θέμα 17/πρκ26/06-09-2018 (ΑΔΑ :7ΝΒΚ46907Τ-Λ3Ω) απόφαση ΔΣ που εγκρίνει τις τελικές
Προδιαγραφές
9.

Πράξη Διοικητή με αρ.πρωτ.24641/02-11-2018 (ΑΔΑ:725446907Τ-ΥΕΝ) που τροποποιεί την
υπ’αριθ.2πρκ21/03-08-2018(ΑΔΑ:ΨΚΣΟ46907Τ-Β1Χ) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου στο
σκέλος Β και εγκρίνει την διενέργεια Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ
Ανοικτό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

για την προμήθεια

«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
(ως Παράρτημα ΣΤ΄ της παρούσης), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 19.999,90 ευρώ συμπ/νου
ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9759 του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
1.- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
(Γραφείο Πρωτοκόλλου)

22-11-2018 ημέρα

Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Πέμπτη και ώρα

(Γραφείο Προμηθειών)

14.00 μ.μ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
23-11-2018 ημέρα
Παρασκευή και ώρα
12.00 μμ

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή 22-11-2018 ημέρα Πέμπτη και
ώρα 14.00 μμ στο γραφείο πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.
(Τυχόν προσφορές που

θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα είναι

εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν)
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια από επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
2.-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156, υποψήφιοι ή προσφέροντες ( φυσικά και νομικά πρόσωπα) και,
σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει

τούτο εάν

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
3.-Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
3.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

3.4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

3.5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

3.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

3.7 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄

4- Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν.
4412/2016.
5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόμενους προσφέροντες ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες,
σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 121του
Ν.4412/2016.
6- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Δ/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον Ν.4412/2016 στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.2.3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από
τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Στο

1.3-

φάκελο

κάθε

προσφοράς

πρέπει

να

αναγράφονται

ευκρινώς:

1.3.1 - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
1.3.3- Ο αριθμός της διακήρυξης.
1.3.4- Η

καταληκτική

ημερομηνία

(ημερομηνία

λήξης)

προθεσμίας

υποβολής

προσφορών

του

διαγωνισμού.
1.3.5- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)
1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά
στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1-Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα σ τον
κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
1.4.2.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό

σφραγισμένο

φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα
τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής,
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών, τεχνικών
φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο.
Σε φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :
1.

Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο αντίγραφα.

1.4.3.-ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο
φάκελο εις διπλούν, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».
Επισημαίνουμε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1.4.4-Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα
φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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1.4.5. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου
1.4.6.-Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα
τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη « πληροφορίες εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή Εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
1.4.7. 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 σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
1.4.8. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 127, του Ν.
4412/2016 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 διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις
διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
1.4.9. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.4.10. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά πρέπει να
κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισμό στην Υπηρεσία, η δε
σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προσφορά.
1.4.11. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται
στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Στις
περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι τέσσερις
(4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής
θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία.
1.4.12. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες προσφορές ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές
δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν
λαμβάνονται υπόψη.
1.4.13. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του
Διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με
την προαναφερομένη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι
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προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο,
εκπρόθεσμα.
1.4.14. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής
& αποσφράγισης των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.4.15. Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής &
Αποσφράγισης των προσφορών σε μια συνεδρία ( αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής , των
τεχνικών και οικονομικών προσφορών.)
1.4.16. Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν
γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.
1.5. Η Αποσφράγιση γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν.4412/2016.

1.7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο
των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, αρ. 79, του Ν.
4412/2016 και το ΦΕΚ 3698 Β'/ 16-11-2016 Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης”
(ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης
κάτω των ορίων των οδηγιών, ειδικότερα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να
δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
5. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
6.Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την -χωρίς καθυστέρηση- προσκόμιση των
δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν,. 4412/2016, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης,
όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.8 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του Ν.4412/2016.
7. Μη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017)
Β) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με
την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η
ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε
προκήρυξη.
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1.7. (Γ) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
i
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Ονομασία: [ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99221950]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [73300]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ(τμ. Προμηθειών)
- Τηλέφωνο: (2821-0-22335)
- Ηλ. ταχυδρομείο: [apontikaki@chaniahospital.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.chaniahospital.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
προμήθεια ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ (CPV 34115000-6
)- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:

Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν

δεν

υπάρχει

εγκατάστασης
αναφέρετε

ΑΦΜ

στη

χώρα

του

οικονομικού

φορέα,

άλλον

εθνικό

αριθμό

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
1

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση

στο

Διαδίκτυο

(διεύθυνση

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Τρόπος συμμετοχής:
Ο

οικονομικός

φορέας

Απάντηση:
συμμετέχει

στη

[] Ναι [] Όχι

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
1

κοινού με άλλους ;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία

α) [……]

(επικεφαλής,

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη

β) [……]

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ)

Κατά

περίπτωση,

επωνυμία

της
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συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

γ) [……]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Απόφαση του Οικονομικού
φορέα, ορισμού εκπροσώπου

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

1

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 1·
2. δωροδοκία1,1·
3. απάτη1·
4. τρομοκρατικά

εγκλήματα

ή

εγκλήματα

συνδεόμενα

με

τρομοκρατικές

1

δραστηριότητες ·

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
1

τρομοκρατίας ·

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 1.
7. Μη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας Νόμος 4488/2017 (ΦΕΚ Α' 137/13 -09-2017)

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

[] Ναι [] Όχι

εις

βάρος

του

οικονομικού

οποιουδήποτε προσώπου
μέλος

του

εποπτικού

διοικητικού,
του

εκπροσώπησης,

οργάνου
λήψης

1

φορέα

ή

το οποίο είναι
διευθυντικού
ή

έχει

ή

εξουσία

αποφάσεων

ή

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-7), ή
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καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία

έχει

οριστεί

απευθείας

περίοδος

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν

η

σχετική

ηλεκτρονικά,

τεκμηρίωση

αναφέρετε:

διατίθεται
(διαδικτυακή

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

1

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή

φόρων

ή

εισφορών

κοινωνικής Απάντηση:

ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει

[] Ναι [] Όχι

όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή

φόρων

ή

εισφορών

κοινωνικής

1

ασφάλισης , στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες

σχετικά

με

πιθανή

Απάντηση:

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,

[] Ναι [] Όχι

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του

περιβαλλοντικού,

κοινωνικού

και

1

εργατικού δικαίου ;
Βρίσκεται

ο

οικονομικός

φορέας

σε

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις

[] Ναι [] Όχι

1

:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)

αναστολή

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, ή
ζ)

σε

οποιαδήποτε

προκύπτουσα

από

ανάλογη

κατάσταση

παρόμοια

διαδικασία

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό

[] Ναι [] Όχι

1

επαγγελματικό παράπτωμα ;
Έχει

συνάψει

ο

οικονομικός

φορέας

[] Ναι [] Όχι

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
[…...........]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη

[] Ναι [] Όχι

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων1, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν

ναι,

να

αναφερθούν

λεπτομερείς

[.........…]

πληροφορίες:
Έχει

παράσχει

ο

οικονομικός

φορέας

ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
1

σύμβασης ;
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή
ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια

1

[] Ναι [] Όχι

κατά την

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης

δημόσιας

σύμβασης,

προηγούμενης

σύμβασης

φορέα

προηγούμενης

ή

με

αναθέτοντα
σύμβασης

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη

καταγγελία

της

προηγούμενης

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
[….................]
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Μπορεί

ο

οικονομικός

φορέας

να

[] Ναι [] Όχι

επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων

κατά

πληροφοριών
εξακρίβωση

την

που

παροχή

απαιτούνται

της

απουσίας

των

για

των

την

λόγων

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ)

ήταν

σε

θέση

καθυστέρηση

τα

απαιτούνται

από

να

υποβάλλει

χωρίς

δικαιολογητικά

που

την

αναθέτουσα

αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο

τρόπο

τη

διαδικασία

λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα

φορέα,

να

αποκτήσει

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του

αποφέρουν αθέμιτο

διαδικασία

ανάθεσης

ή

πλεονέκτημα
να

παράσχει

στη
εξ

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται

να

επηρεάσουν

ουσιωδώς

τις

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να

παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος

[…]

στα

σχετικά

επαγγελματικά

ή

εμπορικά

μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα

Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
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διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη
.
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Απάντηση:

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών :
Ο

οικονομικός

φορέας

απαιτούμενα

δείγματα,

φωτογραφίες

των

προμηθεύσει,

τα

θα

παράσχει

τα

περιγραφές

προϊόντων

οποία

δεν

που

χρειάζεται

[] Ναι [] Όχι

ή
θα
να

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας·
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει

[] Ναι [] Όχι

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά γνησιότητας.
12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα

[] Ναι [] Όχι

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία

βεβαιώνεται

η

καταλληλότητα

των

προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις
τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα
οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στη διακήρυξη;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε
ποια

άλλα

αποδεικτικά

μέσα

μπορούν

να

[….............................................]

προσκομιστούν:

Γ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται σχετικά κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα αρχή
Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με
τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται.
Ημερομηνία, τόπος υπογραφή(-ές):

13

ΑΔΑ: ΩΩΘΡ46907Τ-ΑΓΧ

18PROC003964386 2018-11-07
14

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: α. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και τα δικαιολογητικά θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. β. Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, το ΤΕΥΔ υπογράφουν: i) ο Διαχειριστής, όταν πρόκειται για Ο.Ε, ΕΕ, ΕΠΕ ii) ο
Πρόεδρος του ΔΣ και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι ΑΕ iii) ο
Πρόεδρος του Συνεταιρισμού, όταν ο Οικονομικός Φορέας είναι Συνεταιρισμός. iv) οι Νόμιμοι
Εκπρόσωποί του, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου. Σε περίπτωση υποβολής
προσφοράς από Ένωση Προμηθευτών, καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση
οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού της Ενώσεως, να προσκομίσει αυτοτελώς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) που προβλέπει
η Διακήρυξη..

Σημείωση :Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr.

1.8. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο οικονομικός φορέας (προσωρινός ανάδοχος) στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης οφείλει να
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα δικαιολογητικά τα οποία αποσφραγίζονται και
ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 σε δύο αντίγραφα:
α) Όσον αφορά την παράγραφο 1 του άρθρου73, Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 73,
β) Όσον αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις.
γ) Όσον αφορά την παράγραφο 4, περίπτωση β' του άρθρου 73, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό
πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή
έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Αν το κράτος-μέλος ή η χώρα του οικονομικού φορέα δεν εκδίδει τα έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το
έγγραφα ή το πιστοποιητικά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω περιπτώσεις α) – γ) (όπως αυτά αναφέρονται
και στις παράγραφος 1 και 2 και στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73), τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
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ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1α) και 2 του άρθρου 75, Πιστοποιητικό/βεβαίωση του
οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016, με το
οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του οικονομικού φορέα σε αυτό. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή
κτηνοτροφικού επαγγέλματος,

οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν

σχετική βεβαίωση άσκησης

επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ε) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επι - βολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.»Έγγραφο από το
αρμόδιο τμήμα για την πιστοποίηση της μη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας Νόμος 4488/2017
(ΦΕΚ Α' 137/13-09-2017) άρθρο39 /παρ2.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Στην περίπτωση Ένωσης Οικονομικών φορέων, όπου υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε οικονομικό φορέα που
συμμετέχει στην Ένωση.
1.9 Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων

των δικαιολογητικών συνιστά λόγο

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
1.10 Επισημαίνεται ότι:
1.10.1 Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε
σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης,
1.10.2 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Δ\ξης δεν θα
απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους
όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.
1.10.3. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
1.10.4. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από
έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από
τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
1.10.5. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
1.10.6. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος
της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο
διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:
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• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση

• Κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής (εάν απαιτείται) χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική
ενέργεια.
ο

ο

Απαραίτητα στο φάκελο της τεχνικής (1 CD – USB) και της οικονομικής προσφοράς (2 CD –
USB) η προσκόμιση μέσου αποθήκευσης

Η/Υ (CD – USB) της προσφοράς σε προγράμματα

Microsoft WORD.
2-

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω
των 15 ετών.
- Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας,
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
3-

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην
Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
3.2 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται για τον παρόντα Διαγωνισμό.
3.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης (σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 72 ΤΟΥ Ν.4412/8-8-2016.)
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να
καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς
να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
3.4 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες
με τα συνημμένα υποδείγματα.
3.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
4- ΤΙΜΕΣ
4.1.1 Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.
4.1.2. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.
ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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4.3 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία
(άνευ

ορίου),

εφόσον

χρησιμοποιείται

σε

ενδιάμεσους

υπολογισμούς.

Το

γενικό

σύνολο

στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.5. Προσφορές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
4.6 -Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό
χαρακτήρα της διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται και στα αρ. 88-89 του Ν.4412/2016 .
4.7 -Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, και όχι πέραν του ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Η σύμβαση πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόμενο
της κατακυρωτικής απόφασης.
2. Υπεύθυνη για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι το Γ.Ν ΧΑΝΙΩΝ ¨Ο ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ¨.

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου
ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
8-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
9- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από
την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103 - 105 του Ν. 4412/216. 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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 86, παράγρ. 2, του Ν. 4412/2016 για την επιλογή της προσφοράς με την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που
είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε
ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
σύμβασης.
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική μνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η
ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)

Ημερομηνία έκδοσης

………..ΕΥΡΩ

……………….

Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ……..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ……………..

(και

ολογράφως)

…….……………..στο

οποίο και μόνο

περιορίζεται η

υποχρέωσή μας, υπέρ………. …………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………
Δ\νση……………………………………………………
Προς ……………………………………….……………………..…………………………….
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για
την προμήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …….../…..….) προς κάλυψη αναγκών του ……….. και το οποίο
ποσόν καλύπτει το 5% της αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής .
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
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Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι αορίστου χρόνου , δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην
Τράπεζα, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ

Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια ενός καινούργιου κλειστού φορτηγού,
τύπου van μεταφοράς τροφίμων, για τις ανάγκες των Δομών του Ψυχιατρικού Τομέα του ΓΝ
Χανίων.
Οι ελάχιστες προδιαγραφές του οχήματος είναι οι ακόλουθες (απαράβατοι όροι):
 Όχημα (Φορτηγό) τύπου Van.
 Κινητήρας ντίζελ
 Χρώμα λευκό
 Μικτό βάρος μικρότερο ή το πολύ ίσο με 2.500 kg
 Το ωφέλιμο φορτίο του οχήματος θα είναι μεγαλύτερο των 600 kg και μικρότερο των 800 kg
 Ο χώρος φόρτωσης θα χωρίζεται από τον χώρο των επιβαινόντων.
 Θα υπάρχουν κατάλληλες θύρες φόρτωσης .
 Το σύστημα των φρένων θα φέρει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών κατά το
φρενάρισμα (ABS)
 Ισχυρό σύστημα κλιματισμού ή A/C για τον χώρο των επιβαινόντων.
 Χρόνος παράδοσης: Έως σαράντα ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το υπό προμήθεια όχημα μεταφοράς φαγητού για τις ανάγκες των Δομών του Ψυχιατρικού
Τομέα του ΓΝ Χανίων, θα είναι φορτηγό τύπου Van, απαραιτήτως καινούργιο και αμεταχείριστο,
της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας από τα ευρέως κυκλοφορούντα οχήματα στην Ελλάδα.
Θα είναι δύο τουλάχιστον θέσεων (οδηγού - συνοδηγού), με πλήρες κλειστό διαχωριστικό
(υγειονομικό) μεταξύ του χώρου επιβατών και του χώρου φόρτωσης αντικειμένων. Είναι
επιθυμητό το διαχωριστικό να διαθέτει θυρίδα ορατότητας με τζάμι.
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Θα διαθέτει τις απαραίτητες και κατάλληλες θύρες: α) δυο (2) για την επιβίβαση των επιβατών
και (β) τουλάχιστον δυο (2) για τον χώρο φόρτωσης, εκ των οποίων η μια θα είναι οπίσθια
(δίφυλλη ανοιγόμενη) και η άλλη πλευρική συρόμενη (από την δεξιά πλευρά).
Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια οχήματος, είναι τα ακόλουθα:
Ο χώρος φόρτωσης θα έχει ελάχιστες διαστάσεις (Μ×Π×Y) τουλάχιστον 1,70×1,45×1,20μ. και
ωφέλιμο όγκο τουλάχιστον 3 κυβικά μέτρα και θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για να μπορεί
να χωρέσει τουλάχιστον δώδεκα (12) θερμοκιβώτια (thermobox) ενδεικτικών εξωτερικών
διαστάσεων 400 Χ 400 Χ 670 mm. Επίσης ο χώρος φόρτωσης θα διαθέτει κατάλληλους
μηχανισμούς και διατάξεις για την συγκράτηση και την ασφαλή μεταφορά των thermobox
(ενδεικτικά: σύστημα με ιμάντες ή με «χταπόδια» κλπ).
Τα τοιχώματα, η οροφή και το δάπεδο του χώρου φόρτωσης θα είναι επενδυμένα με υλικό
πλενόμενο και κατάλληλο για μεταφορά τροφίμων. Το πάτωμα θα είναι ενισχυμένο έτσι ώστε να
έχει την κατάλληλη ανθεκτικότητα για τη μεταφορά φορτίων.
Επισημαίνουμε ότι η τελική διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου φόρτωσης, σ’ ότι αφορά τα
απαιτούμενα συστήματα πρόσδεσης και συγκράτησης των μεταφερόμενων thermobox, θα γίνει
σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του ΓΝ Χανίων.
Στις θύρες του χώρου φόρτωσης θα πρέπει να υπάρχει τοποθετημένη κατάλληλη διάταξη στο
ανοίγματα τους και στο κατώφλι τους που θα εξασφαλίζει την προστασία από τα χτυπήματα
κατά τις φορτώσεις του οχήματος.
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με την παράδοση του οχήματος στην υπηρεσία, να
καταθέσει και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα του (βιβλίο χειρισμών, βιβλιάριο
συντηρήσεων κλπ).
Ο προμηθευτής με αποκλειστικά δική του ευθύνη και δαπάνες θα φροντίσει για την έκδοση της
άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και όλων των απαραίτητων νομιμοποιητικών
εγγράφων που θα το καθιστούν απολύτως νόμιμο για τη σκοπούμενη χρήση (μεταφορά
τροφίμων) και έτοιμο για κυκλοφορία.
Το όχημα θα φέρει τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα υποδειχθούν από την αρμόδια
Υπηρεσία.
Όλα τα μεταλλικά μέρη του πλαισίου και του αμαξώματος θα έχουν υποστεί τις πλέον σύγχρονες
μεθόδους αντισκωριακής προστασίας. Η καμπίνα θα διαθέτει ειδική προστασία έναντι των
αλάτων, ενώ τα κοίλα μέρη θα έχουν ειδική αντιδιαβρωτική προστασία.
Πριν την παράδοση θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του οχήματος από τον προμηθευτή
προκειμένου να διαπιστωθεί από την αρμόδια επιτροπή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις και τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Το όχημα θα πρέπει να φέρει εμπρός τον κατάλληλο πανοραμικό ανεμοθώρακα, κατάλληλου
πάχους, με τους απαραίτητους ηλεκτρικούς υαλοκαθαριστήρες εξωτερικά όπως προβλέπεται
από την νομοθεσία, κατασκευασμένο από κατάλληλα υλικά ώστε να παρέχει τις βέλτιστες
συνθήκες όρασης και ασφάλειας στον οδηγό, τον συνοδηγό και τους επιβάτες προς τα εμπρός.
Το όχημα εσωτερικά του ανεμοθώρακα θα διαθέτει διάταξη αντηλιακής προστασίας. Το όχημα
θα διαθέτει επίσης δύο εξωτερικά κάτοπτρα οδηγήσεως, καθώς και συσκευή πλυσίματος του
ανεμοθώρακα.
Θα διαθέτει πλήρες ταμπλό οργάνων λειτουργίας, ένδειξης και ελέγχου, που κρίνονται
απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και αποφυγή βλαβών. Το όχημα θα πρέπει να φέρει
οπωσδήποτε:










Ταχύμετρο
Στροφόμετρο
Χιλιομετρητή
Μερικό χιλιομετρητή
Δείκτη ποσότητας καυσίμου και ενδεικτική λυχνία ελάχιστου αποθέματος καυσίμου
Δείκτη θερμοκρασίας υγρού κυκλώματος ψύξης
Λυχνίες ή ενδείξεις: ελλιπούς φόρτισης συσσωρευτή, χειρόφρενου – στάθμης υγρού
φρένων, υψηλής θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
Κάτοπτρα εξωτερικά δύο (2)
Κάτοπτρο εσωτερικό
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Ισχυρό σύστημα κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) για το χώρο οδήγησης. Επίσης, να διαθέτει
κατάλληλο σύστημα αερισμού - εξαερισμού.
Ηχοσύστημα σύγχρονης τεχνολογίας (Ράδιο CD / USB) με επαρκή αριθμό ηχείων.

Είναι επιθυμητό το όχημα να διαθέτει οπτικό βοήθημα στάθμευσης (οθόνη και κάμερα
οπισθοπορείας), ή εναλλακτικά σύστημα ανίχνευσης εμποδίων κατά την οπισθοπορεία με
ηχητική ειδοποίηση (εάν δεν περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του οχήματος, να
προσφερθεί προς επιλογή).
2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ
Ο κινητήρας του οχήματος θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας εναρμονισμένος με τη ευρωπαϊκή
νομοθεσία, με ιπποδύναμη όχι μικρότερη των 90 PS.
Θα είναι ντιζελοκινητήρας, κατάλληλος για τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος εντός του
πολεοδομικού συγκροτήματος των Χανίων. Θα πρέπει να ικανοποιεί τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές
Οδηγίες για την εκπομπή καυσαερίων (Euro 6), καθώς και τις αντίστοιχες για τα επιτρεπόμενα
επίπεδα θορύβου. Θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο κυβισμό ώστε να κινεί με άνεση το
όχημα σε δρόμους με αυξημένη κλίση. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα
σχετικά διαγράμματα ροπής και ιπποδύναμης, ή τουλάχιστον τις μέγιστες τιμές ισχύος και ροπής
(ίπποι DIN / rpm και Nm / rpm, αντίστοιχα).
Σύστημα μετάδοσης
Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι κατά προτίμηση μηχανικό, πέντε ή έξι σχέσεων, πλήρως
συγχρονισμένης εμπλοκής, χωρίς όμως να αποκλείεται και το αυτόματο. Η μετάδοση της
κίνησης μπορεί να είναι στον ένα άξονα (κατά προτίμηση), ή και στους δύο άξονες.
Σύστημα πέδησης
Το σύστημα πέδησης θα εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και τους επιβαίνοντες και θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος ακόμη και όταν το φρένο κάποιου τροχού είναι
εκτός λειτουργίας (διπλό κύκλωμα φρένων). Το όχημα θα είναι εφοδιασμένο και με σύστημα
αντιμπλοκαρίσματος των τροχών κατά το φρενάρισμα (ABS) και θα διαθέτει χειρόφρενο
ασφαλείας που θα ασφαλίζει απολύτως το όχημα (με πλήρες φορτίο), σε κλίση οδού
τουλάχιστον 15% με σβηστή μηχανή και στο νεκρό σημείο ταχυτήτων.
Το ηλεκτρικό και ηχητικό σύστημα του αυτοκινήτου θα είναι το προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύστημα διεύθυνσης
Το τιμόνι θα διαθέτει οπωσδήποτε υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση και θα δίνει στο όχημα
τη δυνατότητα μικρής ακτίνας στροφής.
Τροχοί - Ελαστικά
Το όχημα θα διαθέτει τροχούς από κατάλληλο υλικό μεγάλης αντοχής, με αντίστοιχα ελαστικά
(τύπου radial) που θα συνοδεύονται με στοιχεία του κατασκευαστή τους σχετικά με τα κύρια
χαρακτηριστικά τους, τη συνισταμένη χρήση τους, τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητές τους,
καθώς και την εβδομάδα παραγωγής τους. Το όχημα θα διαθέτει εφεδρικό τροχό κανονικό,
πλήρη έτοιμο για χρήση.
Στην προσφορά θα αναφέρεται υποχρεωτικά η μάρκα των ελαστικών, το έτος παραγωγής, το
εργοστάσιο κατασκευής, η χώρα προέλευσης και η συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές
προδιαγραφές. Η αναγραφόμενη εβδομάδα παραγωγής (χρόνος & εβδομάδα) θα πρέπει να μην
υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
Αμάξωμα - Καμπίνα
Το αμάξωμα θα είναι κλειστού σχήματος, στερεάς και ισχυρής κατασκευής, ώστε να αντέχει στις
πιο δυσμενείς καταπονήσεις. Θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης,
τις προδιαγραφές του Υπουργείου Συγκοινωνιών και τους όρους του Κ.Ο.Κ.
3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Εγγύηση καλής λειτουργίας
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Εγγύηση καλής λειτουργίας: τουλάχιστον 3 έτη. Εκτός από τον χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας το όχημα θα πρέπει να διαθέτει και εύλογο χρόνο αντισκωριακής προστασίας
τουλάχιστον έξι (6) ετών. Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά (με υπεύθυνη δήλωση), ο
προσφερόμενος χρόνος εγγύησης και ο προσφερόμενος χρόνος αντισκωριακής προστασίας.
Συντήρηση – Ανταλλακτικά
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά (με υπεύθυνη δήλωση), ότι ο προμηθευτής εγγυάται
την εξασφάλιση των απαιτουμένων ανταλλακτικών, για μία δεκαετία τουλάχιστον. Επίσης να
δηλωθούν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του προμηθευτή στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Χανίων.
Να αναφερθεί ο τρόπος που θα γίνει τυχόν τακτική συντήρηση του οχήματος (χώρος και
ενδεικτικό κόστος ) κατά την περίοδο που θα ισχύει η εγγύηση.
Χρόνος παράδοσης
Να δηλωθεί υποχρεωτικά στην προσφορά (με υπεύθυνη δήλωση) ο χρόνος παράδοσης του
φορτηγού - βαν στις εγκαταστάσεις του ΓΝ Χανίων, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
των σαράντα (40) ημερών από την επομένη της ανάθεσης του διαγωνισμού. Υπέρβαση του
χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά απορρίπτεται.
Πριν από την παραλαβή θα έχει δοθεί απαραίτητα στην αρμόδια Υπηρεσία του ΓΝ Χανίων η
άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με την απαιτούμενη έγκριση – βεβαίωση καταλληλότητας του
οχήματος για μεταφορά τροφίμων.
Τόπος Παράδοσης
Η παράδοση του οχήματος θα γίνει στο ΓΝ Χανίων. Τα έξοδα για την παράδοση του οχήματος
βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο της προμήθειας.
Το όχημα κατά την παράδοση του θα πρέπει να φέρει τα παρακάτω παρελκόμενα:
 Εφεδρικό τροχό με ελαστικό, τοποθετημένο σε ευχερή θέση.
 Πυροσβεστήρες (τον αριθμό και τον τύπο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία),
των οποίων η ημερομηνία επανελέγχου θα είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας
παράδοσης του αυτοκινήτου.
 Πλήρες φαρμακείο προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
 Τρίγωνο βλαβών προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ.
 Εγχειρίδιο λειτουργίας, βιβλίο σέρβις και τα αναγκαία έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του
οχήματος στην Ελλάδα.
 Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές, και αντιολισθητικές αλυσίδες
 Φακό πολλαπλών λειτουργιών
Χρωματισμός
Το όχημα θα είναι λευκού χρώματος και θα φέρει τις επιγραφές και τις σημάνσεις που θα
υποδειχθούν από την αρμόδια Υπηρεσία.
Εκπαίδευση – Έντυπα
Η εκπαίδευση του προσωπικού, χειριστών και συντηρητών, θα γίνει επαρκώς, κατά την
ημερομηνία της παραλαβής του οχήματος και με βάση τα σχετικά έντυπα, που θα χορηγηθούν.
Πρέπει να παρασχεθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε τουλάχιστον
δυο οδηγούς – χειριστές που θα υποδείξει η υπηρεσία.
Το όχημα θα συνοδεύεται από βιβλίο οδηγιών χρήσεως και βιβλίο συντηρήσεως (σέρβις) στην
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Τα εν λόγω εγχειρίδια θα δοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή.
Ουσιώδεις απαιτήσεις
Γενικά όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαράβατες, εκτός εάν
αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας.
Καμία προσφορά δεν αποκλείεται γενικά για λόγους παρουσίασης, αρκεί τα παρουσιαζόμενα
στοιχεία των προσφορών να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία
πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος φορτηγού - βαν.
Επί ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν από επίσημα έγγραφα του
προμηθευτή και του κατασκευαστή (μπροσούρες, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χρήσης και
συντήρησης κλπ) που θα κατατεθούν με την τεχνική προσφορά. Προς διευκόλυνση της
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αξιολόγησης των προσφορών, θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες παραπομπές στα έγγραφα
του κατασκευαστή για κάθε ένα από τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία.
Στην Τεχνική Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα συμπεριλάβει υποχρεωτικά υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές
και τους Ειδικούς Όρους.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(να κατατεθεί συμπληρωμένο με την Τεχνική Προσφορά )
Τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στο ερωτηματολόγιο πληροφορίες, τιμές,
περιγραφές, λοιπά στοιχεία θα αποτελούν δεσμευτικά στοιχεία για τον προμηθευτή.
1. Γενικά
Προσφερόμενος Τύπος Οχήματος:
Εργοστάσιο Κατασκευής :
Χώρα προέλευσης :
Έτος Κατασκευής :
2. Κινητήρας-Πλαίσιο
Τύπος :
Μέγιστη Ισχύς Κινητήρα (ΙΠΠΟΙ (PS)):
Αριθμός Κυλίνδρων:
Κυβισμός (cm3):
Μέγιστη Ροπή (Nm)-Στροφές:
Σχέση συμπίεσης:
Ειδική Κατανάλωση (λίτρα / 100 χιλιόμετρα):
Επιτάχυνση από 0-100 Km/h:
Ανώτατη Ταχύτητα:
Χωρητικότητα δοχείου καυσίμων:
3. Αμάξωμα
Χώρα προέλευσης:
Έτος κατασκευής:
Διαστάσεις :
α) Μήκος (ολικό) mm:
β) Πλάτος (ολικό) mm:
γ) Ύψος (ολικό) mm:
Μεταξόνιο mm:
Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό φορτίο (Kg):
Απόβαρο με πλήρη εξοπλισμό (Kg):
Ωφέλιμο φορτίο (Kg):
Αριθ. Καθισμάτων επιβατών:
Διαστάσεις του Χώρου Φόρτωσης:
α) Μήκος (χώρου φόρτωσης) mm:
β) Πλάτος (χώρου φόρτωσης) mm:
γ) Ύψος (χώρου φόρτωσης) mm:
δ) Ωφέλιμος όγκος m3:
Θύρες οχήματος (αριθμός / περιγραφή):
Σύστημα θέρμανσης-ψύξης:
4. Επιπλέον Εξοπλισμός:
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5. Παράδοση - Συντήρηση - Εγγύηση
Χρόνος παράδοσης :
Διάρκεια εγγύησης :
Προγραμματισμός συντηρήσεων κατά τη
διάρκεια της εγγύησης (τόπος – χρόνος –
ενδεικτικό κόστος):
Τεχνική υποστήριξη (διαθεσιμότητα ωράριο συνεργείων, είδη εκτελούμενων
εργασιών):
Εξουσιοδοτημένα συνεργεία στην περιοχή
των Χανίων :
Παρακαταθήκη ανταλλακτικών (έτη) :

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
"7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ "
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ. :
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

:
:
: …………………. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ‘’

Χανιά, σήμερα …………………………….. στο Τμήμα προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ», οι υπογεγραμμένοι α) το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει στα Χανιά με
Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ΔΟΥ Χανίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ.
……………………………………. ……………………….,…………………καλούμενο παρακάτω το Νοσοκομείο β) μπορεί
να είναι και φυσικό πρόσωπο,

Δ/νση: …………………….. τηλ. …………….., Φ.Α.Χ. …………… με Α.Φ.Μ:

………………… Δ.Ο.Υ:…………… καλούμενη (ή καλούμενος) παρακάτω ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και,

συμφώνησαν και

συναποδέχτηκαν τα εξής :
Με την με αριθ. ………../…-..2016 Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών ως αυτές
περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης Σύμβασης στην ΑΝΑΔΟΧΟ …………………………
Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργήθηκε
την …../…../2016 σύμφωνα με τους όρους της Δ/ξης με αριθ. ……./…-….-2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές .
Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει στον
δεύτερο, ΑΝΑΔΟΧΟ την παροχή υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται

αναλυτικά στο άρθρο 1 της παρούσης

Σύμβασης, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών, τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ
24 & τον Ν. 3329/05 “ Εθνικό Σύστημα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”, το Ν. 3527/2007 « Κύρωση Συμβάσεων
υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
το Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες
διατάξεις» και λοιπές ισχύουσες.

ΑΡΘΡΟ 1
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φέρει εις πέρας της εργασίες ως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
Ο χρόνος εκτέλεσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ με τη σύμφωνη γνώμη του
Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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Η καλή εκτέλεση των εργασιών και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος (μπορεί να
είναι και φυσικό πρόσωπο) θα γίνεται από την επί τόπου ορισθείσα επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης με δικαίωμα παράτασης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει κατά μέγιστο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου, ως
κείμενη νομοθεσία, μετά τον οριστικό ποιοτικό έλεγχο των εργασιών επισκευής.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο στο αρ. 200 του Ν.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που του έχουν κατακυρωθεί σύμφωνα με τις
αποφάσεις του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

και σύμφωνα με την με αριθ. Πρωτ. ……………έγγραφη

Προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016, ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που
τυχόν θα προκύψει στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με τα είδη που θα κατακυρωθούν με την σύμβαση αυτή, ισχύει η έγγραφη
προσφορά του προμηθευτή

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης σύμβασης

καθώς επίσης και τα

αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την με αριθμό …………………….

εγγυητική

επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ……………………… , ποσού των ………………….ευρώ (5% επί της αξίας της
σύμβασης, χωρίς τον ΦΠΑ), ισχύος μέχρι επιστροφής της.

Άρθρο 9
Κατά την εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται για την πιστή και απαρέγκλιτη
τήρηση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016.
Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή
διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κλπ γίνεται και αποδεικνύεται μόνο έγγραφα αποκλειομένου
κάθε άλλου μέσου απόδειξης.
Για οποιαδήποτε διαφορά ήθελε ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα
δικαστήρια της πόλης των Χανίων.
Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ,υπογράφεται νόμιμα από
τους συμβαλλόμενους, σε τρία (3) πρωτότυπα. Τα δύο (2) λαμβάνει το Νοσοκομείο και το τρίτο ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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