INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.07 11:56:51
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 60234690ΒΟ-ΒΒΧ

16PROC005527502 2016-12-07
ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ
ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΡΓΓΖΑΟ
ε
5 Ρ.ΝΓ. ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ & ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ
ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ

ΔΖΑΗΕΞΡΛΕ
ΟΡΚΜΝΠΖΗΜΟ ΝΞΜΓΖΞΜΟ ΑΚΜΖΗΠΜΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΟ
ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ:
ΣΟΛΩΝ ΕΡΓΑΙΑ KAI
ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ
ΑΞ. ΝΞΩΠ.:1514/ΔΟ/16

Άκθηζζα 2016

ΑΔΑ: 60234690ΒΟ-ΒΒΧ

16PROC005527502 2016-12-07

ΠΙΝΑΚΑΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΩΝ

ΙΓΞΜΟ Α : ΟΡΚΜΝΠΖΗΑ ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ......................................................................................................................................................5
ΙΓΞΜΟ Β: ΓΓΚΖΗΜΖ ΜΞΜΖ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ........................................................................................................................................................................6
Άξζξν 1 : Πξφπνο Ρπνβνιήο Νξνζθνξψλ .....................................................................................................................................................6
Άξζξν 2 : Δηαδηθαζία Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνχ ........................................................................................................................................7
Άξζξν 3 : Πηκέο Νξνζθνξψλ - Κφκηζκα .........................................................................................................................................................9
Άξζξν 4 : ξφλνο Ζζρχνο Νξνζθνξψλ ............................................................................................................................................................9
Άξζξν 5 : Αληηπξνζθνξέο .....................................................................................................................................................................................9
Άξζξν 6 : Ναξάδνζε - Ναξαιαβή .....................................................................................................................................................................9
Άξζξν 7 : Νιεξσκή - Ηξαηήζεηο ..................................................................................................................................................................... 10
Άξζξν 8 : ξφλνο Ζζρχνο Οχκβαζεο .............................................................................................................................................................. 10
Άξζξν 9 : Γλζηάζεηο - Νξνζθπγέο .................................................................................................................................................................. 10
Άξζξν 10 : Ννηληθέο Ξήηξεο ............................................................................................................................................................................... 10
Άξζξν 11 : Γρεκχζεηα – Οπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ............................................................................................................................. 10
ΙΓΞΜΟ Γ: ΠΓΚΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ - ΝΜΟΜΠΕΠΑ .......................................................................................................................................................... 11
Άξζξν 12 : Περληθέο Νξνδηαγξαθέο - Ννζφηεηεο ................................................................................................................................... 11

Γ. Κ. Άκθηζζαο - Οπλνπηηθφο Νξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο γηα ηελ πξνκήζεηα Οηνιψλ Γξγαζίαο θαη
Ρπνδεκάησλ

Οειίδα 2 απφ 13

ΑΔΑ: 60234690ΒΟ-ΒΒΧ

16PROC005527502 2016-12-07
ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ
5ε Ρ.ΝΓ. ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ & ΟΠΓΞΓΑΟ ΓΘΘΑΔΑΟ
ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΡΓΓΖΑΟ

Εκ/λία:6/12/2016
Αξ. πξση.:1514/ΔΟ/16

ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ
Δ/λζε: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ
Π.Η.:
33100
Πει.:
(22650) 28400
Fax:
(22650) 22086
URL:
www.gnamfissas.gr
Δ/λζε: Δηνηθεηηθνχ
Πκήκα: Μηθνλνκηθφ
Νιεξνθ.:
Οθνχξα Ν.
Πει.:
(22653) 50131
Fax:
(22650) 22086
E-mail: diax2@gnamfissas.gr

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

Πηο δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ:
1.1. Πνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Νε.Ο.Ρ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007).
1.2. Πνπ Κ. 3329/2005 (Φ.Γ.Η. Α’ 81 /04-04-2005) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.3. Πνπ Κ. 3580/2007 (Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο
θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.4. Πνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.5. Πνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Ρπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Πνκέα".
1.6. Πνπ Κ.4272/2014 ΦΓΗ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Ναξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ).
1.7. Πνπ Κ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Μδεγίεο
2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)”
1.8. Πνπ Κ. 4413/2016 (Α' 148) “Αλάζεζε θαη εθηέιεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο - Γλαξκφληζε κε ηελ Μδεγία
2014/23/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηελ
αλάζεζε ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο (ΓΓ L 94/1/28.3.2014) θαη άιιεο δηαηάμεηο”.

2.

Πηο απνθάζεηο:
2.1. Πελ αξηζκ. 5804/04-12-2014 Ρπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΓΗ 3261 Π.Β.΄ Γθεκεξίδαο ηεο Ηπβέξλεζεο) πνπ αθνξά
ηελ Έγθξηζε Νξνγξάκκαηνο Νξνκεζεηψλ, Ρπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Ινλάδσλ Ργείαο θαη
Γπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, έηνπο 2014, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην Νξφγξακκα
Δεκνζίσλ Γπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο.
2.2. Πελ αξηζκ. 6484/31-12-2014 Ρπνπξγηθή Απφθαζε(ΦΓΗ 3693 Π.Β΄ Γθεκεξίδαο ηεο Ηπβέξλεζεο) πνπ αθνξά ηνλ
νξηζκφ Φνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Νξνγξάκκαηνο Νξνκεζεηψλ, Ρπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ
Ργείαο (Ν.Ν.Ρ.Φ.Ρ.) έηνπο 2014, πηζηψζεηο 2015 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ
γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ.
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2.3. Πελ ππ’ αξηζ. 2826/10-02-2015 απφθαζε Δηνηθεηή ηεο 5εο ΡΝΓ Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο, κε ηελ νπνία
νξίδεη σο θνξέα δηελέξγεηαο ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ ην λνζνθνκείν καο.
2.4. Πελ κε αξ. 125/25-02-2015 απφθαζε Δηνηθεηή ηεο 5εο Ρ.Νε. Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο πεξί ρνξήγεζεο
εμνπζηνδφηεζεο ζην Γ. Κ. Άκθηζζαο γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ
2.5. Πηο κε αξ. 24/30-09-10 (ζέκα 3ν) θαη κε αξ. 26/20-10-10 (ζέκα 12ν) απφθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.
ν

2.6. ηελ κε αξ. 9/30-11-2016 (ζέκα 7 ) απφθ. ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο Οπλνπηηθνχ
Νξφρεηξνπ Αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα Οηνιψλ εξγαζίαο θαη Ρπνδεκάησλ
2.7. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α 1784, 1783ζην Βηβιίν
Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Νιεξσκήο θαη ΑΔΑ: Ω36Δ4690ΒΜ-ΟΒΓ, ΑΔΑ:ΩΙΦΖ4690ΒΜ-Β1Δ.
ΠΡΟΚΗΡΤΓΙ
Οπλνπηηθφ Νξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα Οηνιψλ Γξγαζίαο (CPV:18110000-3) θαη Ρπνδεκάησλ
(CPV:18800000-7), γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο 6.000,00 Γπξψ πιένλ ΦΝΑ γηα ηελ
πξνκήζεηα Οηνιψλ Γξγαζίαο θαη 2.000,00 Γπξψ πιένλ ΦΝΑ γηα ηελ πξνκήζεηα Ρπνδεκάησλ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο
ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο Πηκήο.
Σόπος - Υρόνος διενέργειας διαγωνιζμού:
Πφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Εκέξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

20/12/2016

Πξίηε

10:00π.κ.

Μη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ 19/12/2016 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.
Πν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
ζηε ΔΖΑΡΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.Ο. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΡΝΓ Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Ρπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Οπκθσλία Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Ναξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο».
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ............................................................................... Οπλνπηηθφο (Νξφρεηξνο) Αλνηθηφο
ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ................................................................................................. Οηνιψλ Γξγαζίαο θαη Ρπνδεκάησλ
ΝΝΡΡ ............................................................................................................... 2014
ΗΑΓ ................................................................................................................... 1528 θαη 1531
ΗΩΔΖΗΜΟ CPV ..................................................................... Οηνιψλ Γξγαζίαο (CPV:18110000-3) θαη Ρπνδεκάησλ (CPV:18800000-7)
ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ...................................... 6.000,00 € Οηνιέο Γξγαζίαο θαη 2.000,00 € Ρπνδήκαηα πιένλ ΦΝΑ
ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ.................................................. Μηθνλνκηθέο Ρπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ................................ 20/12/2016
ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ..... 19/12/2016
ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕΟ ..................................................... Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά Απνθιεηζηηθά
Βάζε ηεο Πηκήο
ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ....................................................................... Γπξψ
ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ........................................................... 120 εκέξεο
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ............................................... Δελ απαηηείηαη
ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ............................................................................... Έλα (1) έηνο
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΆΞΘΞΜ 1 : ΠΞΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ
Μη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:


ε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ»



ν πιήξεο ηίηινο ηεο Ρπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ»



ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ



ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ



ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Ρπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8, παξ. 4 ηνπ Κ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία πξέπεη:
i.

έιαβα γλψζε θαη απνδέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη ηεο δηαθήξπμεο

ii. Έρσ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο κνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
(θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) πξνο ζηνπο θνξείο πνπ είκαη ππφρξενο θαη ζηελ πιεξσκή θφξσλ θαη ηειψλ.
iii.

Δελ ππάξρεη εηο βάξνο κνπ ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα:
Οπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 24εο Μθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο (EE L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),
Δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη, ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο
(EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζ.1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2003/568/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 22αο Ζνπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα (EE L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή
ζην εζληθφ δίθαην ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ,
Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπκθεξφλησλ ησλ Γπξσπατθψλ Ηνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε
ην λ.2803/2000 (Α΄ 48),
ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο
13εο Ζνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (EE L 164 ηεο 22.6.2002, ζ.3) ή εζηθή
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,
Κνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Μδεγίαο 2005/60/ΓΗ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Οπκβνπιίνπ ηεο 26εο Μθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΓΓ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166),
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παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Μδεγίαο
2011/36/ΓΓ ηνπ Γπξσπατθνχ Ηνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Οπκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο,
θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΔΓΡ ηνπ Οπκβνπιίνπ (ΓΓ L 101
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215).
iv. δελ έρσ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο κνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
v. δελ ηειψ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Αλάπηπμεο.
vi. δελ ηειψ ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε,
πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.
vii. είκαη εγγεγξακκέλνο ζην νηθείν Γπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά κνπ είλαη………κε πηζηνπνίεζε ηνπ
αξκφδηνπ θνξέα.
viii. θαηέρσ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ πψιεζε ησλ ζρεηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ
παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ην θαηάιιεια εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ.
ix. έιαβα ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
x. είκαη ζε ζέζε, εθφζνλ κνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρσ θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή έγγξαθν πνπ
απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή κνπ .
2.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή.

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)

Μη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Ναξαηεξεηεξίνπ. Οε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Ναξαηεξεηήξην Πηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.
Μη πξνκεζεπηέο κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζα πξέπεη:
1.

Κα δειψλνπλ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ησλ Ριηθψλ ην εξγνζηάζην ζπζθεπαζίαο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο
ηνπο.

2.

Κα θαηαζέζνπλ δείγκα, πξνο αμηνιφγεζε.

Πα έμνδα ειέγρνπ θαη ηα δείγκαηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή.

ΆΞΘΞΜ 2 : ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ
Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή.
Μη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά δχλαληαη λα παξεπξίζθνληαη ζηε
δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ηαηά ηελ εκέξα απηή, θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα
ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.
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Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά Απνθιεηζηηθά Βάζε ηεο
Πηκήο, γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο ρσξηζηά, ηνπ πίνακα Ι τολές θαη πίνακα ΙΙ Τποδήματα, ζηηο
πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο.
Ε ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΝΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνυπνινγηζκφ.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην
αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν.
Οηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο
πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Ηαηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί
φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο
ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Μη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην
παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζ’ έλα λέν θάθειν, ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην
φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηεί θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, είηε εσθύς αμέζως, είηε ηην
ημερομηνία και ώρα ποσ ορίζεηαι απφ ην αξκφδην φξγαλν κε εηδηθή πξφζθιεζε απηψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην
δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί.
Μη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή
πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε
γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε ηηκή. Οε πεξίπησζε πνπ
θαη απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη
δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη.
Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο πξνκεζεπηήο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Νξνκεζεπηή.
Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, ηδίσο δε παξάιεηςε
κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ
πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ
νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο
σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1 ηνπ λ.4250/2014 (Α΄ 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο
ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη κε λφκν, θαλνληζηηθέο
πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
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δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
Ορεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε
δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα
πξνζδίδεη αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο , κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104
ηνπ Κ.4412/2016. Ε ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ
ηεο δηαθήξπμεο.
Οηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ αλαθέξεη θαη ηελ
πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΆΞΘΞΜ 3 : ΠΖΙΓΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ - 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.

ΆΞΘΞΜ 4 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ
Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο 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 5 : ΑΚΠΖΝΞΜΟΦΜΞΓΟ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Οε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΞΘΞΜ 6 : ΝΑΞΑΔΜΟΕ - ΝΑΞΑΘΑΒΕ
Ε παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Κνζνθνκείν ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε
ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε απηήο.
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ΆΞΘΞΜ 7 : ΝΘΕΞΩΙΕ - ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ

Ε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή 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 πξνκεζεπηήο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.

ΆΞΘΞΜ 8 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα έρεη δηάξθεηα γηα έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Πν Κνζνθνκείν κπνξεί κε κνλνκεξή απφθαζή ηεο λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο ζχκβαζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα δπν
(2) αθφκε κελψλ ζε πεξίπησζε κε εμάληιεζεο ησλ πνζνηήησλ.
Ε παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Ρπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Ρπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Κφκνη-Δηαηάμεηο-Μδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.

ΆΞΘΞΜ 9 : ΓΚΟΠΑΟΓΖΟ - ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ
Οχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ν.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Πν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Πν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΞΘΞΜ 10 : ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΞΕΠΞΓΟ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Νξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΞΘΞΜ 11 : ΓΓΙΡΘΓΖΑ – ΟΡΓΗΞΜΡΟΓΖΟ ΟΡΙΦΓΞΜΚΠΩΚ
Πν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ
ΆΞΘΞΜ 12 : Περληθέο Νξνδηαγξαθέο - Ννζφηεηεο
ΠΙΝΑΚΑ Ι
α/α

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ

ΓΖΔΜΟ

ΠΓΙΑΖΑ

ΝΜΡΗΑΙΖΟΜ: α) Πξείο ηζέπεο κφλν έμσ: κηα ηζέπε θάησ δεμηά , κηα ηζέπε
θάησ αξηζηεξά θαη κηα πάλσ αξηζηεξά β) κε θνπκπηά, θνληφ καλίθη ,
γπλαίθεην -αλδξηθφ
ΝΑΚΠΓΘΜΚΖ: Κα θέξεη ζηε κέζε εηδηθφ ιάζηηρν θαη θνξδφλη
1.

ελζσκαησκέλν ( φρη θαιηζνδέηα ),ζηελ ηζάθηζε λα θέξνπλ εμσηεξηθή
ξαθή.
Ιε ρξσκαηηθφ θψδηθα κεγεζψλ γαδσκέλα κε πιαθνξαθε αζθαιείαο

Ηνπζηνχκηα
ιεπθά

55

Κνζειεπηψλ

ξψκα ιεπθφ, πξάζηλν, ζηέι.
Ιε δηαθξηηηθν ζπξηηη :ΔΓ –Ιπιέ & ΡΓ Κνζνθφκσλ ,ΡΓ Βνεζψλ Θαιάκσλ –
Νξάζηλν
ΝΜΡΗΑΙΖΟΜ: α) ηξεηο ηζέπεο κφλν έμσ: κηα ηζέπε θάησ δεμηά, κηα ηζέπε
θάησ αξηζηεξά θαη κηα πάλσ αξηζηεξά
β) κε ζηαπξσηή ιαηκφθνςε, γπλαηθείν -αλδξηθφ
ΝΑΚΠΓΘΜΚΖ: δηπιήο φςεο κε εληζρπκέλν ιάζηηρν ζηε κέζε, κε ρξσκαηηθφ
2.

θψδηθα κεγεζψλ
γαδσκέλα κε πιαθνξαθε αζθαιείαο ρξψκα πξάζηλν

Ηνπζηνχκηα
πξάζηλα

20

εηξνπξγείνπ

ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ: πνπιίλα (50% πνιπεζηέξαο + 50% βακβάθη), αληηζηαηηθή
βάξνπο 150 γξ αλά ηκρ . πιχζηκν ζε 60 c. λα κελ απειεπζεξψλεη ηλίδηα. λα
κελ κπαίλεη ζην πιχζηκν
ΝΜΡΗΑΙΖΟΜ: α) κηαο φςεο κε ηζέπεο έμσ, κηα ηζέπε πάλσ αξηζηεξά θαη
δπν ηζέπεο θάησ.
β) κε ζηαπξσηή ιαηκνθνςε γπλαηθείν αλδξηθφ
ΝΑΚΠΓΘΜΚΖ: κηαο φςεο κε εληζρπκέλν ιάζηηρν ζηελ κέζε θαη ηζέπεο έμσ
3.

ζην πίζσ κέξνο κε ρξσκαηηθφ θψδηθα κεγεζψλ γαδσκέλα κε πιαθνξαθή

Ηνπζηνχκηα ξάθ
ΙΠΚ

αζθαιείαο ρξψκα ζηέι

12

ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ: πνπιίλα (50% πνιπεζηέξαο + 50% βακβάθη), αληηζηαηηθή
βάξνπο 150 γξ αλά ηκρ . πιχζηκν ζε 60 c. λα κελ απειεπζεξψλεη ηλίδηα. λα
κελ κπαίλεη ζην πιχζηκν.
ΝΜΡΗΑΙΖΟΜ: α) κηαο φςεο κε ηζέπεο έμσ, κηα ηζέπε πάλσ αξηζηεξά θαη
δπν ηζέπεο θάησ.
β) κε ζηαπξσηή ιαηκφθνςε γπλαηθείν αλδξηθφ
ΝΑΚΠΓΘΜΚΖ: κηαο φςεο κε εληζρπκέλν ιάζηηρν ζηελ κέζε θαη ηζέπεο έμσ
4.

ζην πίζσ κέξνο, κε ρξσκαηηθφ θψδηθα κεγεζψλ γαδσκέλα κε πιαθνξαθε
αζθαιείαο, ρξψκα ηνπξθνπάδ-ξνδ-γθξη αλνηθηφ
ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ: θακπαξληηλέ ( 65% πνιπεζηέξαο +35% βακβάθη +
κεξζεξηδέ), αληηζηαηηθή βάξνπο 190 γξ αλά ηκρ . πιχζηκν ζε 60 c. λα κελ
κπαίλεη ζην πιχζηκν.

Ηνπζηνχκηα
ιαληδεξηζψλ –

4

ηξαπεδνθφκσλ
Ηνπζηνχκηα
καγείξσλ

3

Ηνπζηνχκηα
θαζαξηζηξηψλ-

3

πιπληξηψλ
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α/α
ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ

ΓΖΔΜΟ

ΠΓΙΑΖΑ

Πν πνπθάκηζν λα έρεη πέην γηαθά, καθξχ καλίθη, ρσξίο θφδξα, θαη πέληε
θνπκπηά δηακέηξνπ 1,5cm. ΞΩΙΑ:ΘΓΡΗΜ
Πν παληειφλη λα δηαζέηεη θεξκνπάξ, ζηελ ηζάθηζε λα θέξεη εμσηεξηθή
5.

ξαθή .
Ε δαθέηα λα έρεη πέην γηαθά, καθξχ καλίθη, γαιιηθέο ξαθέο κπξνο-πίζσ κε

Ηνζηνχκη

1

Δηεπζχλνπζαο

εζσηεξηθέο ηζέπεο, ρσξίο θφδξα, θαη πέληε θνπκπηά δηακέηξνπ 1,5cm.
Πν παληειφλη θαη ε δαθέηα : ΙΝΘΓ ΟΗΜΡΞΜ
Ε δαθέηα λα έρεη πέην γηαθά, καθξχ καλίθη, γαιιηθέο ξαθέο κπξνο-πίζσ κε
εζσηεξηθέο ηζέπεο, ρσξίο θφδξα, θαη πέληε θνπκπηά δηακέηξνπ 1,5cm.
Πν παληειφλη λα θέξεη ζηε κέζε εηδηθφ ιάζηηρν θαη θνξδφλη
6.

ελζσκαησκέλν ( φρη θαιηζνδέηα ),ζηελ ηζάθηζε λα θέξνπλ εμσηεξηθή
ξαθή. Ιε ρξσκαηηθφ θψδηθα κεγεζψλ. Γαδσκέλν κε πιαθνξαθή

Ηνπζηνχκηα

1

Πνκεαξρψλ

αζθαιείαο.
ΞΩΙΑ:ΓΗΞΊ-ΙΝΘΓ
Ε δαθέηα λα έρεη πέην γηαθά , καθξχ καλίθη , γαιιηθέο ξαθέο κπξφο-πίζσ
κε εζσηεξηθέο ηζεπέο , ρσξίο θφδξα , πέληε θνπκπηά δηακέηξνπ 1,5
cm.ΞΩΙΑ ΘΓΡΗΜ
Πν παληειφλη λα θέξεη ζηε κέζε εηδηθφ ιάζηηρν θαη θνξδφλη
7.

ελζσκαησκέλν ( φρη θαιηζνδέηα ),ζηελ ηζάθηζε λα θέξνπλ εμσηεξηθή
ξαθή. Ιε ρξσκαηηθφ θψδηθα κεγεζψλ. Γαδσκέλν κε πιαθνξαθή

Ηνπζηνχκηα

7

Νξντζηακέλσλ

αζθαιείαο. ξψκα κπιε ζθνχξν ην παληειφλη θαη ιεπθή δαθέηα
ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ: πνπιίλα(50% πνιπεζηέξαο + 50% βακβάθη), αληηζηαηηθή
βάξνπο 150 γξ αλά ηκρ . πιχζηκν ζε 60 c. λα κελ απειεπζεξψλεη ηλίδηα. λα
κελ κπαίλεη ζην πιχζηκν
1.Πν χθαζκα λα είλαη ζχκκηθην θαπαξληηλέ 50% βακβάθη θαη 50%
πνιπέζηεξ.
2.Κα έρεη εηδηθή χθαλζε ψζηε ζε επαθή κε ην δέξκα ηνπ ρξήζηε λα είλαη
κφλν ην βακβάθη. Κα θέξεη απαξαηηήησο πηζηνπνηεηηθφ ή βεβαίσζε απφ
ηνλ νίθν θαηαζθεπήο ηνπ φηη ηζρχνπλ απηέο νη πξνδηαγξαθέο.
8.

3. Κα θέξνπλ καλζέηα ζηα καλίθηα θαη πέην ζην γηαθά.
4. Κα θέξνπλ ηξείο ηζέπεο ,δχν θάησ ,δεμηά-αξηζηεξά,δηαζηάζεσλ 20cm x
18cm θαη κία πάλσ αξηζηεξά, δηαζηάζεσλ 10cm x 12cm κε ρψξηζκα.

Ιπινχδεο Ζαηξψλ
& Ναξαηαηξηθνχ

52

Νξνζσπηθνχ

5.Κα είλαη αλνηθηέο , λα έρνπλ άλνηγκα ζην πίζσ κέξνο θαη λα θέξνπλ
δψλε ρσξίο θνπκπηά.
6.Πα θνπκπηά φισλ ησλ ζηνιψλ λα είλαη άθαπζηα ιεπθά.
7.Όιεο νη κπινχδεο λα θέξνπλ ζηξίθσκα 5 cm.
Οχλζεζε πιεθηνχ 50% καιιί θαη 50% αθξπιηθφ.

Δαθέηεο κπιέ

50

Δαθέηεο άζπξεο

28

Πν κήθνο ηεο δαθέηαο λα ζθεπάδεη ηελ πεξηθέξεηα ( αλάινγα κε ην
9.

λνχκεξν λα είλαη 60-65 εθ ). Κα έρεη ιάζηηρν ζηε καλζέηα θαη V ζην ιαηκφ.
Αληνρή ζην πιχζηκν θαη λα κελ ρλνπδηάδεη.
ξψκα: Οθνχξν κπιέ & Θεπθφ
Κα δηαζέηεη θεληξηθφ θεξκνπάξ κε παηηιέηα θαη επηά ηζέπεο, πςειή

10.

αληνρή ζηα ηξαβήγκαηα θαη ζηα ηξηςίκαηα, κε κεγάιε ειαζηηθφηεηα,

Ναληειφλη

εχθνιε ζπληήξεζε, κεγάιε αληνρή ρξσκάησλ, λα έρεη επηγνλαηίδεο,

Γξγαζίαο κε

ιάζηηρν ζηε κέζε λα είλαη 65% πνιπεζηέξαο θαη 35% βακβάθη, λα πιέλεηε

11

ηηξάληα

ζηνπο 60c κε ρξψκα γθξη.
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ΑΔΑ: 60234690ΒΟ-ΒΒΧ

16PROC005527502 2016-12-07

Προζοτή:

Πα λνχκεξα θαη ηα ρξψκαηα ησλ ζηνιψλ ζα θαζνξηζηνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ
πξνκεζεπηή.
ζε φια ηα είδε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε δείγκαηνο.
φια ηα ξνχρα λα έρνπλ επάλσ ην ινγφηππν ηνπ λνζνθνκείνπ. ήηνη Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο
ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ
α/α

ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ


ΓΖΔΜΟ

ΠΓΙΑΖΑ

Οακπφ δεξκάηηλα

100

Οχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ
Γπξσπατθή Κηηξεθηίβα 89/686/ΓΓC γηα ηνλ εμνπιηζκφ Νξνζσπηθήο
Νξνζηαζίαο (ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε απφ Κηηξεθηίβα 96/58/ΓΓC)

1.



Yπναιιεξγηθά, ειαθξά θαη αζφξπβα κε αληηθξαδαζκηθή ζφια.



Αλζεθηηθά ζηα απνιπκαληηθά.



Κα πιέλνληαη ζε θαλνληθφ πιπληήξην ζηνπο 60 βαζκνχο Ηειζίνπ.



Κα κελ ηδξψλεη θαη λα κελ κπξίδεη.



Κα κε γιηζηξάλε αθφκε θαη ζε βξεγκέλε επηθάλεηα.



Ιε εηδηθή θαηαζθεπή ηνπ πέικαηνο πνπ εμαζθαιίδεη αεξηζκφ θαη
καζάδ.



Φηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ (ειεχζεξα απφ CFC)



Οε πνιιά ρξψκαηα γηα δηαρσξηζκφ ησλ ηκεκάησλ πξάζηλν γηα
ρεηξνπξγεία θαη ιεπθφ ηκεκάησλ

2.

3.



Ιε ζήκαλζε CE MARK



Αλαηνκηθφ εμ’νινθιήξνπ απφ δέξκα θαη ηξχπεο αεξηζκνχ



Οφια απφ ρπηφ εηδηθφ πιαζηηθφ ( 100% πνιπνπξεζάλε θαη φρη PVC)



Οακπφ ιεπθνχ ρξψκαηνο( Κν 36 έσο 45)

Πα παπνχηζηα ζα πξέπεη λα είλαη δεξκάηηλα κέζα – έμσ, γφβεο έσο δπν

Ναπνχηζηα

πφληνπο ηαθνχλη, αλαηνκηθά, ρσξίο θξαδαζκνχο, ρξψκαηνο κπιέ. Κν 41

Δεξκάηηλα

Πα παπνχηζηα ζα πξέπεη λα είλαη δεξκάηηλα κέζα – έμσ, γφβεο έσο ηέζζεξηο

Ναπνχηζηα

πφληνπο ηαθνχλη, αλαηνκηθά, ρσξίο θξαδαζκνχο, ρξψκαηνο κπιέ. Κν 38

Δεξκάηηλα

1

1

Νξνζνρή:
Πα λνχκεξα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή βάζεη ησλ
δεηγκάησλ .
Οε φια ηα είδε ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε θαηάζεζε δείγκαηνο.
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