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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

Πηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ:
1.1.

ηνπ Ν.Δ. 370/95 (ΦΓΗ 199/Α/14-09-95) «Νξνζαξκνγή ηεο Γιιεληθήο Κνκνζεζίαο πεξί Νξνκεζεηψλ ηνπ
Δεκνζίνπ πξνο ην Ηνηλνηηθφ Δίθαην», φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.Δ. 105/00 (ΦΓΗ 100/Α/17-03-00)

1.2.

ηνπ Κ. 2286/95 (ΦΓΗ 19/Α/01-02-95) «Νξνκήζεηεο ηνπ Δεκφζηνπ Πνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ»

1.3.

ηνπ Κ. 2362/95 (ΦΓΗ 247/Α/95) «Νεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη άιιεο
δηαηάμεηο»

1.4.

ηνπ Ν.Δ. 118/07 (ΦΓΗ 150/Α/10-07-07) «Ηαλνληζκφο Νξνκεζεηψλ Δεκνζίνπ (Η.Ν.Δ.)»

1.5.

ηνπ Κ. 2955/01 (ΦΓΗ 256/Α/02-11-01) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ Ινλάδσλ Ργείαο ησλ ΝΓ.Ο.Ρ.Ν.
θαη άιιεο δηαηάμεηο»

1.6.

ηνπ Κ. 2647/98 (ΦΓΗ 237/Α/22-10-98) «Ιεηαβίβαζε Αξκνδηνηήησλ ζηηο Νεξηθέξεηεο θαη ηελ Απηνδηνίθεζε
θαη άιιεο δηαηάμεηο»

1.7.

ηνπ Κ. 3527/07 (ΦΓΗ 25/Α/09-02-07) «Ηχξσζε Οπκβάζεσλ ππέξ Κνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην
Ρπνπξγείν Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

1.8.

ηνπ Κ. 2889/01 (ΦΓΗ 37/Α/02-03-01) «Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ Γ.Ο.Ρ. θαη άιιεο δηαηάμεηο»

1.9.

ηνπ Κ. 3329/05 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»

1.10. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ Γπνπηεπνκέλσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο θαη
Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
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1.11. ηoπ άξ. 24 ηoπ Κ. 2198/94 (ΦΓΗ 43/Α/22-03-94) «Ναξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζην εηζφδεκα απφ
εκπνξηθέο Γπηρεηξήζεηο»
1.12. ηνπ Κ. 2522/97 (ΦΓΗ 178/Α/08-09-97)«Δηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο
ζπκβάζεσο δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/665 ΓΜΗ»
2.

Πηο απνθάζεηο:
2.1.

ηελ κε αξ. 5804/24-11-2014 (ΦΓΗ 3261/Β/04-12-2014) ΗΡΑ ησλ Ρπνπξγψλ Ργείαο θαη Αλαπιεξσηή Ρπνπξγνχ
Μηθνλνκηθψλ, κε ζέκα: «Έγθξηζε Νξνγξάκκαηνο Νξνκεζεηψλ, Ρπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Ινλάδσλ
Ργείαο θαη Γπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2014-2015 κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ
πξνυπνινγηζκφ, ην Νξφγξακκα Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο»

2.2.

ηελ κε αξ. 6484/30-12-14 (ΦΓΗ 3693/Β/31-12-14) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Ργείαο πεξί νξηζκνχ θνξέσλ
δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΝΝΡΡ 2014, πηζηψζεηο 2015

2.3.

ηελ κε αξ. 125/25-02-2015 Απφθαζε ηνπ Δηνηθεηή ηεο 5εο Ρ.Νε. Θεζζαιίαο & Οηεξεάο Γιιάδαο κε ηελ νπνία
ηξνπνπνηήζεθε ε αξ. πξση. 2826/10-02-2015 Απφθαζε πνπ αθνξά ηνλ νξηζκφ θνξέσλ δηελέξγεηαο ησλ
εληαγκέλσλ δηαγσληζκψλ ηνπ ΝΝΡΦΡ 2014
ν

2.4.

ηελ κε αξ. 05/16-04-14 (ζέκα 6 ) απφθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ

2.5.

ηελ κε αξ. πξση. 962/ΔΟ/14-09-15 απφθαζε Δηνηθεηή πεξί έγθξηζεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ
ππεξεζία ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ ηεο ΙΠΚ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο

2.6.

ηελ κε αξ. 112/26-01-2016 (ΑΔΑ:73ΝΞ4690ΒΜ-8ΛΡ) δέζκεπζε πίζησζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, γηα ηελ
δηελέξγεηα ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ

Νξφρεηξν δηαγσληζκφ γηα ηε Οπληήξεζε ηνπ Οπζηήκαηνο Γπεμεξγαζίαο Κεξνχ ηεο ΙΠΚ γηα έλα (1) έηνο,
πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο Μθηψ ηιηάδσλ Γπξψ (8.000,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα ΦΝΑ.
Μ δηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα απφ πξνζεζκία Πξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο Νεξίιεςεο ηεο
Δηαθήξπμεο ζηνλ Γιιεληθφ Πχπν.
Σόπος - Υρόνος διενέργειας διαγωνιζμού:
Πφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Εκέξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

9/3/2016

Πεηάξηε

10:00π.κ.

Μη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ Σρίηη 08-Μαρ-16 θαη ψξα
14:00 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
Νξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Νεξίιεςε ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο:


έρεη απνζηαιεί πξνο δεκνζίεπζε, ζηηο 26-Ζαλ-16, ζηηο εθεκεξίδεο:
ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ
ΝΑΚΓΘΘΕΚΖΑ
ΦΤΗΖΗΜΖ ΗΑΖΞΜΖ



έρεη αλαξηεζεί ζηνπο Νίλαθεο Αλαθνηλψζεσλ ησλ παξαθάησ:
Νεξηθεξεηαθή Γλφηεηα Φσθίδαο
Δήκνο Δειθψλ
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Γπηκειεηήξην Άκθηζζαο
Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο
Πα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηνλ Γιιεληθφ Πχπν βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:


Πα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα



Γλψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά



Οπλεηαηξηζκνί



Ηνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ

Μη Γλψζεηο θαη νη Ηνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ
ηελ πξνζθνξά. Τζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα ππεξεζία θαηαθπξσζεί ζε Έλσζε
πξνζψπσλ, ην Κνζνθνκείν δηθαηνχηαη, εθφζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο,
λα δεηήζεη απφ ηελ Έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε Έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα
ην πξάμεη.
Ηαλέλαο ζπκκεηέρσλ δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Ναξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

κ.α.α
__________
ΠΑΠΑΔΡΟΟ ΗΛΙΑ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΡΝΕΞΓΟΖΑ ............................................................................................ Ρπεξεζία επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ
αθξηβείαο
ΝΝΡΡ .................................................................................................... 2014
ΗΑΓ ........................................................................................................ 0887
ΗΤΔΖΗΜΟ CPV .................................................................................... 50400000-9 (Ρπεξεζίεο ζπληήξεζεο Οπζηήκαηνο Γπεμεξγαζίαο
Κεξνχ ηεο ΙΠΚ)
ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ................................................. 8.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΝΑ
ΝΕΓΕ ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕΟ ........................................................ Παθηηθφο Νξνυπνινγηζκφο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ....................................... Μηθνλνκηθέο Ρπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ..................... 9/3/2016
ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ............................................................ ακειφηεξε Πηκή
ΗΑΠΑΘΓΟΕ ΔΓΖΓΙΑΠΜΟ ............................................................... Δελ απαηηείηαη
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ................................... Δελ απαηηείηαη
ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ......................................................... Έλα (1) έηνο
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΆΞΘΞΜ 1 : ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΜΡ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηε Οπληήξεζε ηνπ Οπζηήκαηνο Γπεμεξγαζίαο Κεξνχ ηεο
ΙΠΚ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο
Δηαθήξπμεο.

ΆΞΘΞΜ 2 : ΠΞΜΝΜΟ ΘΕΣΕΟ ΓΓΓΞΑΦΤΚ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ
Ε δηάζεζε ηεο Δηαθήξπμεο γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο:


απφ ηα Γξαθεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο (Μηθνλνκηθφ Πκήκα), θαζεκεξηλά 08:00 - 14:00, έλαληη απφδεημεο, κε ηελ

θαηαβνιή πνζνχ 20 € (θάιπςε εμφδσλ εθηχπσζεο). Οε πεξίπησζε πνπ νη παξαιήπηεο ηεο Δηαθήξπμεο δηαπηζηψζνπλ
φηη ην παξαιεθζέλ αληίγξαθν δελ είλαη πιήξεο, ζχκθσλα κε ηνλ Νίλαθα Νεξηερνκέλσλ θαη ηελ αξίζκεζε ησλ
ζειίδσλ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην Κνζνθνκείν λέν πιήξεο αληίγξαθν. Γλζηάζεηο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Δηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.


εο

απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr, θαζψο θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο 5 Ρ.Νε.

Θεζζαιίαο & Οηεξεάο Γιιάδαο: www.dypethessaly.gr αθνινπζψληαο ηε δηαδξνκή: ΝΞΜΙΕΘΓΖΓΟΝΞΜΓΞΑΙΙΑ
ΝΞΜΙΕΘΓΖΤΚ ΗΑΖ ΡΝΕΞΓΟΖΤΚ 2014ΦΜΞΓΑΟ: ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΆΙΦΖΟΟΑΟ. Οε πεξίπησζε πνπ ν
ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ηα σο άλσ ειεθηξνληθά κέζα γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εθδήισζε
ελδηαθέξνληφο ηνπ, κπνξεί, κε δηθή ηνπ επζχλε, λα ελεκεξψλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε,
αξ. ηειεθψλνπ, αξ. fax, e-mail, θ.ιπ.) ην Κνζνθνκείν κε e-mail, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε
πεξίπησζε ηπρφλ δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ δηαγσληζκνχ.

ΆΞΘΞΜ 3 : ΠΞΜΝΜΟ ΗΑΖ ΞΜΚΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
Μη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Γιιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. Οηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο
πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:


ε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ»



ν πιήξεο ηίηινο ηεο Ρπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ»



ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηεο Δηαθήξπμεο



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Γληφο ηνπ παξαπάλσ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα εμήο:


Φάκελος Δικαιολογηηικών σμμεηοτής κε ηελ έλδεημε «ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ» κε φια ηα
απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζε δχν (2) αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα
αληίγξαθν).
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Φάκελος Σετνικής Προζθοράς κε ηελ έλδεημε «ΠΓΚΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ» κε φια ηα ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία
ηεο πξνζθνξάο ζε δχν (2) αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν).



Φάκελος Οικονομικής Προζθοράς κε ηελ έλδεημε «ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΕ ΝΞΜΟΦΜΞΑ» κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο ζε δχν (2) αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν).

Μη ηξεηο παξαπάλσ θάθεινη θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Οε θάζε ζειίδα ηνπ αληηηχπνπ πνπ νξίδεηαη σο πξσηφηππν πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε «ΝΞΤΠΜΠΡΝΜ». Πν
πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν ηνπ δεχηεξνπ αληηγξάθνπ ζε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ηνπο.
Οε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ
θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ
ΝΞΜΟΦΜΞΑΟ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Μη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Γάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά
νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα,
ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη
ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ
αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
Μη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ
απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζην Κνζνθνκείν κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Νξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζην Κνζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο
πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε Δηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ
καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία.

ΆΞΘΞΜ 4 : ΡΝΜΒΜΘΕ ΟΠΜΖΓΖΤΚ ΗΑΖ ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ
Μη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο:
4.1.

ΦΑΚΓΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΓΣΟΥΗ, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά:

4.1.1.

Μη ΈΘΘΕΚΓΟ ΝΜΘΖΠΓΟ θαη νη ΑΘΘΜΔΑΝΜΖ:

4.1.1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνζθέξνληεο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.
4.1.1.2. Ρπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξ. 8 ηνπ Κ. 1599/1986 (ΦΓΗ 75/Α/86), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία ζα πξέπεη:
i.

Κα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.

ii.

Κα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ
θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε:


γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα:
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
δσξνδνθία
απάηε
λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο
ππεμαίξεζε
εθβίαζε
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πιαζηνγξαθία
ςεπδνξθία
δσξνδνθία
δφιηα ρξενθνπία


γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Ηψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.

iii.

Κα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο δελ ηεινχλ:


Οε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ
παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ
πξνζθέξνληνο.



Οε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο.

iv.

Κα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο είλαη:


αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).


v.

θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.

Κα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, νη πξνζθέξνληεο είλαη
εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Γπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο.

vi.

Κα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ
θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο.

vii.

Κα δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην
Άξζξν 11 ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.

viii.

Κα δειψλνληαη:


Μη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.



Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.



Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ
Δεκνζίνπ.



Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ.

ix.

Κα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.

x.

Κα δειψλεηαη φηη:


Μ πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.



Ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ ν
πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.



Πα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.



Ναξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηνπ
Κνζνθνκείνπ γηα αλαβνιή ή αθχξσζε-καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.


4.1.2.

Οπκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.

Πα ΚΜΙΖΗΑ ΝΞΜΟΤΝΑ, εκεδαπά ή αιινδαπά:

4.1.2.1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ4.1.1. Δηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα
αλσηέξσ Ρπεχζπλεο Δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηηο πεξηπηψζεηο Γ.Ν.Γ., Μ.Γ. θαη Γ.Γ., θαη
απφ ηνλ Νξφεδξν ή ηνλ Δηεπζχλνληα Οχκβνπιν ηνπ Δ.Ο., ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Γ.
4.1.2.2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο
εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. Οπγθεθξηκέλα:
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Γηα εκεδαπά Κνκηθά Νξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Γηαηξείαο (Α.Γ.) ή Γηαηξείαο Νεξηνξηζκέλεο
Γπζχλεο (Γ.Ν.Γ.):


ΦΓΗ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ.



ΦΓΗ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο.



Νξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα Αξρή.



Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο, απφ ηελ νπνία λα
πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην Κνκηθφ Νξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο
απηνχ.



Νξαθηηθφ απφθαζεο Δ.Ο. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο θαη εμνπζηνδφηεζε ζε
ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.

ii.

Γηα εκεδαπά Κνκηθά Νξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Μ.Γ. ή Γ.Γ.):


Γπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη
φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.


iii.

Νηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα Αξρή.

Γηα αιινδαπά Κνκηθά Νξφζσπα:


Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ
αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο i ή ii, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην Δίθαην ηεο ρψξαο
ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο,
ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο
πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. Οε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα
πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ Ρπεχζπλε
Δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη
ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ θαη (β) ν ππνςήθηνο πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.

4.1.3.

Μη ΟΡΚΓΠΑΖΞΖΟΙΜΖ:

4.1.3.1. Ηαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ζηα ππφ ζηνηρεία 4.1.1θαη 4.1.2,
θαζψο θαη Ρπεχζπλε Δήισζε, φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν Οπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Δηεπθξηλίδεηαη φηη ην
πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Νξφεδξν ηνπ Δ.Ο. ηνπ
Οπλεηαηξηζκνχ θαη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ Ρπεχζπλεο Δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ.
4.1.4.

Μη ΓΚΤΟΓΖΟ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΤΚ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά:

4.1.4.1. Πα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
Γπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ
ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο.
4.1.4.2. Δήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ,
ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ
πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν
εθπξφζσπνο ηεο Έλσζεο έλαληη ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.
Οε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη.
Οε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ
θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
ή –ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε– απφ Ρπεχζπλε Δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο.
Ε ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ππνςεθίσλ.
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4.2.

σξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ.

4.3.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε
δχν αληίγξαθα. Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:


ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΝΑ



ην πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ



ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ Πηκψλ ηεο ΓΝΡ (εθφζνλ ππάξρεη)

Δηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ απηνχ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ
Κνζνθνκείνπ, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη
ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ.
Δηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ
πξνζθνξψλ δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΞΘΞΜ 5 : ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ ΠΤΚ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
Πν αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο
ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε Δηαθήξπμε.
Ε απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ Δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο Περληθήο
Νξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε Περληθή Νξνζθνξά αλά θχιιν (εθηφο ησλ ηερληθψλ θπιιαδίσλ). Μη θάθεινη
ησλ Μηθνλνκηθψλ Νξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ
φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν.
Ιεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ην παξαπάλσ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβάιινπλ
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππέβαιαλ ζε Νξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη.
Ιεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδί κε ηνπο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ
πεξηέρνπλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, παξαδίδεηαη κε απφδεημε ζε ππάιιειν ηνπ Κνζνθνκείνπ πνπ
δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ. Μη ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ, επαλαθέξνληαη γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο κε απφθαζε
ηνπ ΔΟ ηνπ Κνζνθνκείνπ ζην παξαπάλσ αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζή ηνπο ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα
γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. Όζεο
πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη.
Γθφζνλ ην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη αξκφδην θαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο, νη ζθξαγηζκέλνη
θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ παξακέλνπλ ζε απηφ.
Ιεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε απηνχ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ν ίδηνο
νθείιεη, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, λα
ππνβάιεη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη απφ ην
αξκφδην φξγαλν ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί.
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ΆΞΘΞΜ 6 : ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ακειφηεξε Πηκή.
Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ν νπνίνο έρεη πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα
θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα κε ηελ ακέζσο επφκελε
ρακειφηεξε ηηκή. Οε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά
ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρσλ κε ηελ ακέζσο επφκελε, θαη νχησ
θαζεμήο.

ΆΞΘΞΜ 7 : ΑΚΠΖΝΞΜΟΦΜΞΓΟ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Οε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΞΘΞΜ 8 : ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ
Μη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά Ζδξχκαηα ή άιια Κνκηθά Νξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε-κέιε
ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, ην δηθαίσκα απηφ. Πα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ
εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Γιιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
Ιε ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή, πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε, ην πηζησηηθφ Ίδξπκα αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα
θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί
λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).
8.1.

Μη θαησηέξσ αλαθεξφκελεο εγγπήζεηο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ:


ηελ εκεξνκελία έθδνζεο



ηνλ εθδφηε



ηελ Ρπεξεζία πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη



ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο



ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε



ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε



ηνπο φξνπο φηη:
Ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο
δηδήζεσο
Πν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Ρπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα
θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε

Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ.
Μ εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ
Κνζνθνκείνπ, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.
8.2.

ΓΓΓΡΕΟΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ηεο ζχκβαζεο

Μ ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο
ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΝΑ.

Δηαθήξπμε γηα ηελ ππεξεζία Οπληήξεζεο Γπεμεξγαζίαο Κεξνχ ΙΠΚ

Οειίδα 12 απφ 24

5ε Ρ.Νε. Θεζζαιίαο & Οηεξεάο Γιιάδαο

Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο

Ε εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη, εθηφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξ. 8.1, θαη ηα αθφινπζα:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή ππεξεζία.



ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).

Οηελ πεξίπησζε Έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο.

ΆΞΘΞΜ 9 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ απνξξίπηεηαη σο
απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΞΘΞΜ 10 : ΠΖΙΓΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ - ΚΜΙΖΟΙΑ
Μη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Νξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Νξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Πν Κνζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε
ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ζπκκεηέρνληεο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
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ΜΓΡΟ Γ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ - ΤΜΒΑΗ

ΆΞΘΞΜ 11 : ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ
Ιεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο
είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε
ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά:
11.1.

Μη ΈΘΘΕΚΓΟ ΝΜΘΖΠΓΟ:

11.1.1.

Απφζπαζκα Ννηληθνχ Ιεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 4.1.1.2.ii ηεο παξνχζαο.

11.1.2.

Νηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη,
επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.

11.1.3.

Νηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο).

11.1.4.

Νηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ
εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Οε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ11.1.2,
11.1.3 θαη 11.1.4 εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ
ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.

11.1.5.

Νηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Γπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα
παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. Γηα φζνπο αζθνχλ
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα
Αξρή ηνπ Δεκνζίνπ ή ηνπ νηθείνπ ΜΠΑ.

11.2.

Μη ΑΘΘΜΔΑΝΜΖ:

11.2.1.

Απφζπαζκα Ννηληθνχ Ιεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο
εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα
θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 4.1.1.2.iiηεο παξνχζαο.

11.2.2.

Νηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο,
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 11.1.2 ή ππφ άιιε αλάινγε
θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ παξ. 11.1.3 θαη 11.1.4 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ.

11.2.3.

Νηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ
εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Γπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαηά ηελ
εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο
σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
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11.3.

Πα ΚΜΙΖΗΑ ΝΞΜΟΤΝΑ, εκεδαπά ή αιινδαπά:

11.3.1.

Πα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθίσλ 11.1 θαη 11.2 ηνπ παξφληνο, αληίζηνηρα.

11.3.2.

Νηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή
εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄ 101), φπσο
εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά Κνκηθά Νξφζσπα) θαη, επίζεο, φηη δελ
ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ
άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά Κνκηθά Νξφζσπα).

11.3.3.

Γηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ Κνκηθά Νξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο
ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Γ.Ν.Γ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Μ.Γ. θαη Γ.Γ.) θαη γηα ηνλ
Νξφεδξν θαη Δηεπζχλνληα Οχκβνπιν γηα ηηο Αλψλπκεο Γηαηξείεο (Α.Γ.), Απφζπαζκα Ννηληθνχ Ιεηξψνπ ή άιιν
ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην
απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 4.1.1.2.ii ηεο παξνχζαο.

11.4.

Μη ΟΡΚΓΠΑΖΞΖΟΙΜΖ:

11.4.1.

Απφζπαζκα Ννηληθνχ Ιεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ
έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο
εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν Νξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ ηνπ Οπκβνπιίνπ δελ έρεη
θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 4.1.1.2.iiηεο
παξνχζαο.

11.4.2.

Πα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπηψζεσλ11.1.2, 11.1.3 θαη 11.1.4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
εκεδαπνχο Οπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξίπησζεο11.2.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα
αιινδαπνχο Οπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα, θαη ηεο πεξίπησζεο11.3.2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.

11.4.3.

Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο φηη ν Οπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.

11.5.

Μη ΓΚΤΟΓΖΟ ΝΞΜΙΕΘΓΡΠΤΚ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:

11.5.1.

Πα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.

Γάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή
πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα
αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ Ρπεχζπλε Δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ γίλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο
ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. Οηελ θαηά ηα άλσ Έλνξθε Βεβαίσζε ή Ρπεχζπλε Δήισζε ζα δειψλεηαη
φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ε κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ παξφληνο ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ
ζπκκεηέρνληα απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Πν Κνζνθνκείν δελ αλαιακβάλεη θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε, απφ
νπνηαδήπνηε αηηία, ζηελ άθημε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά.

ΆΞΘΞΜ 12 : ΟΡΙΒΑΟΕ
Ιεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο, ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε, ην θείκελν ηεο
νπνίαο επηζπλάθζεθε ζηε Δηαθήξπμε. Πν Κνζνθνκείν ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά έγηλε απνδεθηή κε
ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Δελ ρσξεί νπνηαδήπνηε δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ
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επηζπλάθζεθε ζηελ Δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο
πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.
Πν θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ηνχην ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, Δηαθήξπμε θαη
απφθαζε αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.

ΆΞΘΞΜ 13 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Πν Κνζνθνκείν έρεη ην δηθαίσκα απηνδίθαηεο παξάηαζεο γηα δχν (2) επηπιένλ κήλεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ζχκθσλε
γλψκε ηνπ αλαδφρνπ.
Νεξαηηέξσ παξάηαζε γίλεηαη κφλν κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ. Μη παξαηάζεηο ζα γίλνληαη κε ηνπο ίδηνπο
φξνπο θαη ηηκέο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο δηάξθεηα δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην έλα (1) έηνο.

ΆΞΘΞΜ 14 : ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ
έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξ. 24, παξ. 4 ηνπ Ν.Δ. 118/07.
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ΜΓΡΟ Δ : ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΆΞΘΞΜ 15 : ΝΘΕΞΤΙΕ - ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ
Ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν ηνπ
Γιεγθηηθνχ Οπλεδξίνπ.
Μ αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.

ΆΞΘΞΜ 16 : ΓΚΟΠΑΟΓΖΟ - ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ
Γλζηάζεηο-πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ
Ν.Δ. 118/07 (ΦΓΗ 150/Α/10-07-07), σο θαη ην άξζξν 4 ηνπ Κ. 3886/10 (ΦΓΗ 173/Α/30-09-10) αληίζηνηρα.

ΆΞΘΞΜ 17 : ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΞΕΠΞΓΟ
Γηα θάζε εκέξα ππεξεκεξίαο, ν αλάδνρνο ζα ππφθεηηαη ζε πνηληθή ξήηξα φπσο νξίδεηαη απφ ην άξζξν 32 ηνπ
Ν.Δ. 118/07. Πν πνζφ ηεο πνηληθήο ξήηξαο εθπίπηεη ππέξ ηνπ Κνζνθνκείνπ θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.
Ιεηά ηελ πιήξε εθπλνή ησλ πξνζεζκηψλ ηνπ ρξφλνπ ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, ηνπ ρξφλνπ θφξησζεοπαξάδνζεο ησλ πιηθψλ, ην ΔΟ ηνπ Κνζνθνκείνπ δχλαηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν θαη λα επηβάιιεη
αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά ηηο θπξψζεηο πνπ νξίδνπλ ηα άξζξα 33 θαη 34 ηνπ Ν.Δ. 118/07.
Ε θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ σο έθπησηνπ γίλεηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ ΔΟ ηνπ Κνζνθνκείνπ, ρσξίο δηθαζηηθή παξέκβαζε
ή άιιεο θξαηηθήο, παξαηηνπκέλνπ ηνπ αλαδφρνπ παληφο αληηδίθνπ ή ελδίθνπ κέζνπ θαη ηεο δηδήζεσο γηα ηελ
πξνζβνιή ηεο απφθαζεο απηήο.
Μη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε
νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Δηθαίνπ, ή ζε ππαηηηφηεηα ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
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ΜΓΡΟ E: ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ – ΠΟΟΣΗΣΓ

ΆΞΘΞΜ 18 : ΝΞΜΫΝΜΘΓΟΓΖΟ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ
Μ ζθνπφο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπληήξεζεο είλαη:


Ε εχξπζκε, απξφζθνπηε θαη αζθαιήο ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ ηεο Ινλάδαο Περλεηνχ
Κεθξνχ (ΙΠΚ).



Ε απνηειεζκαηηθή θαη ππεχζπλε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπληήξεζεο.



Ε επζχλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ ηεο ΙΠΚ.

Οπγθεθξηκέλα αθνξά ηηο ζπζθεπέο επεμεξγαζίαο λεξνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο ΙΠΚ σο παξαθάησ:
α/α

1.

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ

ΝΜΟΜΠΕΠΑ

1

Φίιηξν ζνιφηεηαο FILTER CLEER PV9΄΄

2

2

Φίιηξν ελεξγνχ άλζξαθα FILTER CULLAR 12΄΄

2

3

Απνζθιεξπληήο ΕI FLO2 HA 90

2

4

Οπζθεπή κέηξεζεο ζθιεξφηεηαο TESTOMAT

1

5

Φίιηξν θχζηγγαο FILTRGARD 3/4"-5κ.

6

εο

6

Οπζθεπή αληίζηξνθεο φζκσζεο 1 βαζκίδαο MFR 2-800

1

7

Δεμακελή ζπιινγήο λεξνχ πξνθαηεξγαζίαο

1

8

Αληιίεο επαλαζπκπίεζεο

2
εο

9

Οπζθεπή αληίζηξνθεο φζκσζεο 2 βαζκίδαο MFR 2-400

1

10

Αγσγηκφκεηξν

2

11

Δεμακελή ζπιινγήο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ

1

12

Αληιίεο δηαλνκήο

2

13

Φίιηξν κηθξνβίσλ 0,2κ

2

14

Ειεθηξηθφο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ

1

ΝΞΜΟΜΚΠΑ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ

1.1. Δηάζεζε εηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ ζην Service ησλ ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ
αληίζηξνθεο φζκσζεο (RO) γηα αηκνθάζαξζε.
1.2. Δπλαηφηεηα δηάζεζεο ησλ γλήζησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο ησλ ζπζθεπψλ.
1.3. Δηάζεζε πηζηνπνηεηηθνχ ISO9001:2008 γηα ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πψιεζε, εγθαηάζηαζε θαη Service κεηά ηελ
πψιεζε κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο λεξνχ.
1.4. Γκπεηξία ζπληήξεζεο ζε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο λεξνχ ΙΠΚ κε θαηάζεζε νλνκαζηηθήο ιίζηαο
ηδξπκάησλ θαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ (απαξαίηεηε ε θαηάζεζε ζρεηηθψλ βεβαηψζεσλ).
2.

ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ ΓΠΑΖΞΓΖΑΟ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ

Μη ειάρηζηεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο ζπληήξεζεο ζα είλαη:
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2.1. Γθηέιεζε πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε ην παξαθάησ πξφγξακκα
(Νίλαθαο Ζ) κε ζθνπφ ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ
ηνπ.
Οηα πιαίζηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο ηεο κνλάδαο ζε εηήζηα βάζε ζα πεξηιακβάλνληαη:
i)

Έμη (6) δηκεληαίεο επηζθέςεηο εηδηθεπκέλνπ ηερληθνχ δηάξθεηαο έσο κίαο (1) πιήξνπο εξγάζηκεο εκέξαο, φπνπ
ζα δηελεξγείηαη έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο, αλαιπηηθέο κεηξήζεηο, ζπκπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ
εληχπσλ, ξχζκηζεο απνξπζκηζκέλσλ κεξψλ, εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο.

ii)

Αλά έμη κήλεο (2 θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ) ζα δηελεξγείηαη απνζηείξσζε κεκβξαλψλ θαη
ζπζθεπψλ πξνθαηεξγαζίαο, ήηνη:
Απνζηεηξψζεηο κεκβξαλψλ
Απνζηεηξψζεηο απνζθιεξπληψλ
Απνζηεηξψζεηο θίιηξσλ ζνιφηεηαο
Απνζηεηξψζεηο θίιηξσλ ελεξγνχ άλζξαθα
Απνζηεηξψζεηο θάδνπ 1νπ ζηαδίνπ επεμεξγαζίαο

iii)

Αλά δψδεθα κήλεο (1 θνξά ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ) ζα δηελεξγείηαη απνζηείξσζε θάδσλ θαη δηθηχσλ
επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, ήηνη:
Απνζηείξσζε δηθηχσλ δηαλνκήο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ
Απνζηείξσζε θάδσλ απνζήθεπζεο επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ

Ε εκεξνκελία εθηέιεζεο ησλ επηζθέςεσλ ηαθηηθήο ζπληήξεζεο ζα πξνηείλεηαη αλά δχν κήλεο θαη ζα νξηζηηθνπνηείηαη
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ππεπζχλνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Κνζνθνκείνπ έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε θαλνληθή
ιεηηνπξγία ηεο ΙΠΚ.
2.2. Έσο ηξείο (3) επηπιένλ επηζθέςεηο γηα έθηαθηεο επείγνπζεο επηδηνξζψζεηο δηάξθεηαο έσο κίαο (1) πιήξνπο
εξγάζηκεο κέξαο.
2.3. Όια ηα αλαιψζηκα πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ αλσηέξσ εμνπιηζκνχ
δίλνληαη ζηνλ Νίλαθα ΖΖ. Ε εηαηξεία ζα δηαηεξεί πιήξεο θαη ελεκεξσκέλν εκεξνιφγην εξγαζηψλ θαη
αληηθαηάζηαζεο αλαισζίκσλ πιηθψλ βάζε ηνπ νπνίνπ ζα πξνθχπηεη θαη ζα ηεξείηαη ε ειάρηζηε πξνβιεπφκελε
ζπρλφηεηα γηα ηελ αιιαγή ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ.
2.4. Ιε ην πέξαο θάζε επίζθεςεο ηερληθνχ ζα εθδίδεηαη δειηίν ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη εξγαζίεο πνπ
εθηειέζζεθαλ, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ δηαπηζηψζεθαλ, παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο. Πν δειηίν απηφ ζα ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ηερληθφ πνπ ζα εθηειεί ηε ζπληήξεζε θαη ζα παξαδίδεηαη
ζηνλ ππεχζπλν πνπ ζα νξηζηεί απφ ην Κνζνθνκείν.
2.5. Πα αληαιιαθηηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ζα είλαη ηα αθξηβή αληαιιαθηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε άξηζηε θαη καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ.
2.6. Ε ζπληήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπζθεπψλ ζα δηελεξγείηαη απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν έρεη εθπαηδεπηεί
θαηάιιεια γηα ην ζέξβηο ησλ ηαηξηθψλ κεραλεκάησλ αληίζηξνθεο φζκσζεο (R.O.) γηα αηκνθάζαξζε.
2.7. Ε αληαπφθξηζε ζε έθηαθηε βιάβε είλαη ζε 24 ψξεο απφ ηελ θιήζε ηνπ Κνζνθνκείνπ (κέζσ ηειεθψλνπ, fax, email).
2.8. Μ ζπληεξεηήο ζα πξέπεη κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνθνξάο ηνπ λα θάλεη γλσζηή ηελ ρξέσζε γηα θάζε έθηαθηε
επίζθεςε επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ηξηψλ αλά έηνο γηα απνθαηάζηαζε έθηαθηεο βιάβεο πξνηείλνληαο ην
θφζηνο αλά εξγάζηκε κέξα ή ηπρφλ πξνζαπμήζεηο ζε κε εξγάζηκεο εκέξεο ή ψξεο.
2.9. Μ ζπληεξεηήο ζα είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη ηπρφλ πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ
επηπιένλ ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηεο ηαθηηθήο ζπληήξεζεο εάλ απηφ θξηζεί
απαξαίηεην θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα ρξεψλνληαη κφλν ηα πιηθά.
2.10. Γλεκέξσζε - εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ κε εηδηθφ
βάξνο ζηνπο αλαγθαίνπο ρεηξηζκνχο θαη ηελ ηήξεζε εθεδξεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πεξίπησζε εθηάθησλ
αλαγθψλ.
3.

ΑΚΑΘΤΟΖΙΑ ΡΘΖΗΑ
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Γηα ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη αληαιιαθηηθά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Νίλαθα ΖΖ θαη πξνθχςεη αλάγθε
αληηθαηάζηαζεο ηνπο ιφγσ βιάβεο ή άιιεο αηηίαο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαιπηηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά (ηζρχνλ
ηηκνθαηάινγνο) ηνπ ζπληεξεηή. Πν Κνζνθνκείν ζα δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπο ζηηο αλαγξαθφκελεο
ηηκέο ρσξίο ηελ ππνρξέσζε δήηεζεο λέαο πξνζθνξάο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο.
Ε πξνκήζεηα ηνπ αιαηηνχ γηα ηελ πιήξσζε ησλ θάδσλ άικεο ησλ απνζθιεξπληψλ επηβαξχλνπλ ην Κνζνθνκείν.
ΝΖΚΑΗΑΟ I: ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΒΑΟΖΗΤΚ ΓΞΓΑΟΖΤΚ:
α/α

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΓΞΓΑΟΖΑΟ

ΝΓΞΖΜΔΜΟ
ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ

ΓΠΕΟΖΑ
ΝΜΟΜΠΕΠΑ

1.

Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο, αλαιπηηθέο κεηξήζεηο,
ζπκπιήξσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ εληχπσλ, ξχζκηζε
απνξπζκηζκέλσλ κεξψλ, εξγαζίεο πξνιεπηηθήο θαη
δηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο.

2 Ιήλεο

6

2.

Απνζηείξσζε κεκβξαλψλ θαη ζπζθεπψλ πξνθαηεξγαζίαο.

6 Ιήλεο

2

3.

Απνζηείξσζε θάδσλ θαη δηθηχσλ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ.

12 Ιήλεο

1

4.

Δηνξζσηηθή ζπληήξεζε. Απνθαηάζηαζε βιάβεο

-

3

ΝΖΚΑΗΑΟ ΖΖ. ΡΘΖΗΑ ΝΜΡ ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΜΚΠΑΖ ΟΠΕΚ ΓΠΕΟΖΑ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕ:
α/α

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΑΚΑΘΤΟΖΙΤΚ ΡΘΖΗΤΚ

ΠΓΙ

ΓΘΑΖΟΠΕ ΝΓΞΖΜΔΜΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ

1.

Φπζίγγηα ζνιφηεηαο, 5κ & 1κ

4

3 Ιήλεο

2.

Φίιηξα κηθξνβίσλ, 0,2κ

2

6 Ιήλεο

3.

Ριηθά πιήξσζεο θίιηξνπ ελεξγνχ άλζξαθα CULLAR 12”

2

2 Έηε

4.

Ριηθά πιήξσζεο θίιηξνπ ζνιφηεηαο FILTER CLEER PV9΄΄

2

3 Έηε

5.

Γζσηεξηθφ ζηνηρείν κεκβξάλεο RO2/MFP3/4

3

3 Έηε

6.

Ριηθά πιήξσζεο απνζθιεξπληή HI FLO HA-90

2

8 Έηε

7.

ΔIAΘYMA TESTOMAT

8.

ΠΓΟΠ MERCK ΜΘΖΗΕΟ ΟΗΘΕΞΜΠΕΠΑΟ

9.

ΠΓΟΠ ΙΓΠΞΕΟΕΟ PH & ΘΤΞΖΜΡ

10.

ΠΓΟΠ ΙΓΠΞΕΟΕΟ MERCK ΝΑΞΑΗΓΠΖΗΜΡ ΜΛΓΜΟ

11.

ΠΑΙΝΘΓΠΓΟ ΙΓΠΞΕΟΕΟ ΘΤΞΖΜΡ DPD1

12.

DISSOLVINE ΚΑΠΞΖΜΡ (EDTA)

13.

ΡΔΞΜΘΤΞΖΗΜ ΜΛΡ (30-33%)

14.

ΡΝΜΘΤΞΖΤΔΓΟ ΚΑΠΞΖΜ (13%)

15.

ΝΑΞΑΗΓΠΖΗΜ ΜΛΎ 5%

Δηαθήξπμε γηα ηελ ππεξεζία Οπληήξεζεο Γπεμεξγαζίαο Κεξνχ ΙΠΚ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I : ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΓΓΓΤΗΣΙΚΗ ΓΠΙΣΟΛΗΚΑΛΗ ΓΚΣΓΛΓΗ

Μλνκαζία Πξάπεδαο

: ....................................................................................................................................................................................

Ηαηάζηεκα

: ....................................................................................................................................................................................

(Δ/λζε: νδφο, αξηζκφο, Π.Η., fax) : ....................................................................................................................................................................................
Εκεξνκελία έθδνζεο

: ....................................................................................................................................................................................

Νξνο:
5ε Ρ.ΝΓ ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ & ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ
ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ
33100 ΑΙΦΖΟΟΑ

ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ
ΑΞ.[απ. εγγςηηικήρ] ΓΡΞΤ [ποζό εγγύηζηρ]

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πφζνπ ησλ [ποζό εγγύηζηρ]
επξψ, ππέξ ηεο εηαηξείαο [επωνςμία αναδόσος], κε έδξα [δ/νζη αναδόσος], ην νπνίν θαιχπηεη ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο
αμίαο πξν ΦΝΑ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ ππεξεζία
(αξ. Δηαθήξπμεο:

).

Πν παξαπάλσ πφζν ηεξνχκε ζηελ δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζε ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία
απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο
απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
Οε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πφζν ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
1

Ε παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζε εκάο , νπφηε γίλεηαη
απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ.
Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πφζν ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Δεκφζην θαη ΚΝΔΔ,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ην
Ρπνπξγείν Μηθνλνκηθψλ γηα ηελ Πξάπεδά καο.

1

ΟΕΙΓΖΤΟΕ ΓΖΑ ΠΕΚ ΠΞΑΝΓΔΑ: Ε ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΝΞΓΝΓΖ ΚΑ ΓΓΖ ΖΟΡ ΠΜΡΘΑΖΟΠΜΚ
ΔΓΗΑΠΓΟΟΑΞΤΚ (14) ΙΕΚΤΚ.
Δηαθήξπμε γηα ηελ ππεξεζία Οπληήξεζεο Γπεμεξγαζίαο Κεξνχ ΙΠΚ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III : ΥΓΔΙΟ ΤΜΒΑΗ

Οηελ Άκθηζζα, ζήκεξα [ημεπομηνία ςπογπαθήρ ζύμβαζηρ], νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη:
1.

Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο (εθεμήο «Κνζνθνκείν»), κε έδξα: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα θαη
ΑΦΙ: 999918141, πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, βάζεη ηνπ άξ. 7, παξ. 4 ηνπ
Κ. 3329/05 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05), απφ ηνλ Δηεπζπληή Ζαηξηθήο Ρπεξεζίαο Ναπαδξφζν Ειία θαη

2.

Ε εηαηξεία «[επωνςμία αναδόσος]», ΑΦΙ [ΑΦΜ αναδόσος], Δ.Μ.Ρ. [Δ.Ο.Υ. αναδόσος], κε έδξα ζηελ
νδφ[διεύθςνζη αναδόσος], πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ [ονομαηεπώνςμο εκπποζώπος αναδόσος]

αθνχ έιαβαλ ππφςε:


ηελ κε αξ.



ηελ κε αξ. πξση. [απ. ππωη. Πποζθοπά ρ αναδόσος] πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο [επωνςμία αναδόσος]

/ΔΟ/16 Δηαθήξπμε ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο



ηελ κε αξ. [απ. απόθαζηρ καηακύπωζηρ] απφθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο

ππνγξάθνπλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε, κε ηελ νπνία ην πξψην ησλ ζπκβαιινκέλσλ Κ.Ν.Δ.Δ. (εθεμήο «Κνζνθνκείν»)
αλαζέηεη ζην δεχηεξν (εθεμήο «αλάδνρνο»), θαη εθείλνο αλαιακβάλεη, ηελ ππεξεζία Οπληήξεζεο ηνπ Οπζηήκαηνο
Γπεμεξγαζίαο Κεξνχ ηεο ΙΠΚ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα.
Ε παξνχζα ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Δ. 118/07 θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο «Νεξί
Νξνκεζεηψλ», ν δε αλάδνρνο δειψλεη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηφζν ηεο παξνχζαο, φζν
θαη ηεο ζρεηηθήο Δηαθήξπμεο.
ΌΞΜΖ ΟΡΚΠΕΞΕΟΕΟ
[Σε ζςμθωνία με ηο Μέπορ Γ ηηρ Διακήπςξηρ, ηην ηεσνική πποζθοπά ηος αναδόσος και ηην απόθαζη καηακύπωζηρ]
ΗΜΟΠΜΟ
Πν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο ππεξεζίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ [ποζό πλέον ΦΠΑ απιθμηηικώρ] € πιένλ ηνπ αλαινγνχληα
ΦΝΑ, ήηνη [ποζό ζςμπ. ΦΠΑ ολογπάθωρ] ([ποζό ζςμπ. ΦΠΑ απιθμηηικώρ] €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΝΑ.
ΝΘΕΞΤΙΕ - ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ
[Σε ζςμθωνία με ηο Άπθπο 15 ηηρ Διακήπςξηρ]
ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ
[Σε ζςμθωνία με ηο Άπθπο 13 ηηρ Διακήπςξηρ]
ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
[Σε ζςμθωνία με ηο Άπθπο 14 ηηρ Διακήπςξηρ]
ΓΓΓΡΜΔΜΟΖΑ
Μ αλάδνρνο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, θαηέζεζε ηελ κε αξ. [απ. εγγςηηικήρ] εγγπεηηθή επηζηνιή
ηεο [εκδούζα Απσή]πνζνχ[ποζό εγγςηηικήρ], αληηζηνηρνχζα ζην 5% ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ πιένλ ΦΝΑ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη δεθαηέζζεξηο (14)
κήλεο.
Δηαθήξπμε γηα ηελ ππεξεζία Οπληήξεζεο Γπεμεξγαζίαο Κεξνχ ΙΠΚ
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Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
ΡΝΜΞΓΤΟΓΖΟ ΑΚΑΔΜΜΡ
Μ αλάδνρνο νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ
λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηνπ Κνζνθνκείνπ.
Ηαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ην Κνζνθνκείν,
ππνρξενχηαη, δε, λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο.
Μ αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο σο πξνο
ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Οχκβαζεο. Πν Κνζνθνκείν δελ έρεη
ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ
αλαδφρνπ ή ηξίησλ.
Πν Κνζνθνκείν απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ
εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. Οε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο, ππνρξενχηαη ν
αλάδνρνο, κφλνο απηφο, πξνο απνθαηάζηαζή ηεο.
ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΞΕΠΞΓΟ
[Σε ζςμθωνία με ηο Άπθπο 17 ηηρ Διακήπςξηρ]
ΗΑΠΑΓΓΓΘΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Πν Κνζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:


αλ ν αλάδνρνο παξαβαίλεη ηνπ φξνπο ή δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ
απφ ηε ζχκβαζε



αλ ν αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο, ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο, εληνιέο ηνπ
Κνζνθνκείνπ



αλ ν αλάδνρνο εθρσξεί ζε νπνηνδήπνηε ηξίην ππνρξεψζεηο απνξξένπζεο απφ ηε ζχκβαζε



αλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα
ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο
ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ,



αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ αλαδφρνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο
ηνπ.
ΑΚΤΠΓΞΑ ΒΖΑ

Μ αλάδνρνο δελ επζχλεηαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία
εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Δηθαίνπ.
Το πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη παξαθάησ:


Γεληθή ή κεξηθή απεξγία, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ή ηνπ εξγνζηαζίνπ
ηνπ αλαδφρνπ.



Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ αλαδφρνπ.



Νιεκκχξα.



Οεηζκφο.



Νφιεκνο.



Γκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (Δηεζλνχο Δηθηχνπ).
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Γκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (embargo).

Μ αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα
πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην Κνζνθνκείν ηα
απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ιφλν ε έγγξαθε αλαγλψξηζε απφ ην Κνζνθνκείν ηεο αλσηέξαο βίαο πνπ
επηθαιείηαη ν αλάδνρνο ηνλ απαιιάζζεη απφ ηηο ζπλέπεηεο εθπξφζεζκεο παξάδνζεο ηεο ππεξεζίαο.
ΓΦΑΞΙΜΟΠΓΜ ΔΖΗΑΖΜ – ΓΝΖΘΡΟΕ ΔΖΑΦΜΞΤΚ
Ε παξνχζα δηέπεηαη απφ ην Γιιεληθφ Δίθαην.
Ηάζε δηαθνξά πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο επηιχεηαη απφ ηνπο
ζπκβαιινκέλνπο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ θαη πάληα ππφ ην πξίζκα
ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Δεκνζίνπ Οπκθέξνληνο.
Οε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, απνθιεηζηηθά ππεχζπλα είλαη ηα Γιιεληθά Δηθαζηήξηα θαη δε απηά ηεο Άκθηζζαο.
ΑΚΑΘΕΣΕ ΡΝΜΞΓΤΟΕΟ - ΔΕΙΜΟΖΜΠΕΠΑ
Ε παξνχζα έρεη θαηαρσξεζεί ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Νιεξσκήο ηνπ Κνζνθνκείνπ κε α/α [απ. Βιβλίος
Γγκπίζεων] θαη έρεη αλαξηεζεί ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν «ΔΖΑΡΓΓΖΑ» κε ΑΔΑ: [ΑΔΑ ζύμβαζηρ].
ΠΓΘΖΗΜΖ ΌΞΜΖ
Μ Ηαλνληζκφο Νξνκεζεηψλ Δεκνζίνπ, ε ζρεηηθή Δηαθήξπμε θαη ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ απνηεινχλ
ζπκπιεξσκαηηθά ηεο παξνχζαο ζπκβαηηθά ηεχρε. Οε πεξίπησζε αζάθεηαο ή αζπκθσλίαο κεηαμχ απηψλ (εθηφο
πξφδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ), ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:
1.

Ε παξνχζα ζχκβαζε

2.

Μ Ηαλνληζκφο Νξνκεζεηψλ Δεκνζίνπ

3.

Ε Δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ

4.

Ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ

Ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Κνζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ
απφ ηηο ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Ηψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ππνρξεψζεσλ ή δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ
απφ ηε ζχκβαζε.
Οε πίζησζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ ζε ηξία (3) ηζφηηκα πξσηφηππα (έλα γηα θάζε
ζπκβαιιφκελν θαη έλα πξνο αξρεηνζέηεζε), ηα νπνία αθνχ αλαγλψζηεθαλ θαη βεβαηψζεθαλ, ππνγξάθνληαη απφ ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο, σο έπεηαη.
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