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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 204/19-7-1974)
1.2. του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) (ΦΕΚ Α΄ 43/223-1994).
1.3. του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995),
όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.4. του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 247/27-11-1995).
1.5. του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση
θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.Α΄ 159/3-8-1995), όπως τροποποιημένος
ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005.
1.6. του Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημοσίου τομέα» (ΦΕΚ Α΄ 66/11-4-1996), όπως ισχύει και μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 8 Ν.
3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν. 3414/2005.
1.7. του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2-2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με το Ν.
3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005).
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1.8. του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ
30/Α΄/14.2.2005).
1.9. του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών
δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38/14-3-1997).
1.10. του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97).
1.11. του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999).
1.12. του Ν. 2741/1999 9ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του ΥΠ. ΑΝ. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005).
1.13. του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
37/2-3-2001).
1.14. του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.15. του Ν. 3021/2002(ΦΕΚ 143/Α/2002) «Περί υπαγωγής της σύμβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία
διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού».
1.16. του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003).
1.17. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-42004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
1.18. του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.
1.19. του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 81/4-42005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.20. του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19-8-2005), και
ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).
1.21. του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 25/9-2-2007).
1.22. του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/20-3-2007).
1.23. του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 134/18-6-2007).
1.24. του Π.Δ. 60/2007 με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α΄ 64/16-3-2007).
1.25. του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).
1.26. της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για
την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΕΕ L
335/20-12-2007).
1.27. του Ν. 3801/2009 άρθρο 4 (πληρωμές δαπάνες δημοσίευσης) (ΦΕΚ Α΄ 163/4-9-2009).
1.28. του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις».
1.29. του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης» άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.ΠΑ. και άρθρο 20§3 « Έναρξη ισχύος» .
1.30. του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/3-8-2010): «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
1.31. του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/3-8-2010) άρθρο 22 «Συμβάσεις προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού».
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1.32. του Ν. 3886/2010 Περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων
Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με τις Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ και
2007/66/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010)
1.33. του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α’/01-03-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας& άλλες διατάξεις»
1.34. του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93/20-04-2011 Τ.Α.) για τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
1.35. του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/16-06-2011 Τ.Α.).
1.36. του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ. 41/01-03-2012 Τ.Α. άρθρα 7 , 8) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του
Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας
της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής
οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
1.37. του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-3-2014 Τ.Α.) « Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση των Διατάξεων του πδ 318/1992 και λοιπές
διατάξεις», άρθρα 1 & 3.
1.38. του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014 Τ.Α.), Κεφάλαιο Α, Υποπαράγραφος Γ1 «Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου
από το Ελεγκτικό Συνέδριο»
2.

Τις αποφάσεις:
2.1. την υπ. αριθμ. 1862/2012 (ΦΕΚ 680/8-3-2012 Τ.Β.) ΚΥΑ του Αναπλ. Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός διεξαγωγής Ηλεκτρονικών
Πλειστηριασμών στους διαγωνισμούς του ΠΠΥΥ»
2.2. την υπ’ αριθμ. 3567/09-05-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1585/τευχ.Β΄/10-05-2012) του αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και
Υπηρεσιών Υγείας και Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Υ.) 2012.
2.3. την αριθμ. 5805/8-8-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2309/08-08-2012
Τ.Β. με Θέμα: Ορισμός Φορέων για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας
(Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 – 2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη
διεξαγωγή των διαγωνισμών
2.4. την αριθμ. 8238/10-12-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3434/24-12-2012
Τ.Β. με Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Φορέων διενέργειας
για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 –
2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών»
2.5. την αριθμ. 1825/26-3-2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 772/3-4-2013 Τ.Β.
με Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Φορέων διενέργειας για
την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012 – 2013
και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» όπως
τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 8238/2012
2.6. την αριθμ. 1979/2-4-2013 Απόφαση του Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 776/3-4-2013 Τ.Β.
με Θέμα: Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του άρθρου
9, παρ. 1 του Ν.21 3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές
2.7. την αρ. πρωτ. 6881/03-10-2012 Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα:
«Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους
2012, πιστώσεις 2012 & 2013».
2.8. την αριθμ. οικ.21176/28-02-2013 Εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας
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2.9. την αριθμ. πρωτ. 11081 Απόφαση Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2957 τευχ. Β΄/2011),
με θέμα: «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισμών, των Φορέων του
άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07»
2.10. το απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. 29/19-3-2013 (θέμα
10) που αφορά την τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 των Νοσοκομείων ΓΝ Λαμίας – ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φθιώτιδας, ΠΓΝ
Λάρισας και ΓΝ Λάρισας, ΓΝ Λιβαδειάς, ΓΝ Θηβών – ΚΕΚΥΚΑΜΕΝΑ Βοιωτίας, ΓΝ Χαλκίδας – ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Εύβοιας, ΓΝ-ΚΥ Κύμης, ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, ΓΝ Καρδίτσας – ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, ΓΝ Άμφισσας, ΓΝ Τρικάλων,
ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρπενησίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στ.
Ελλάδας και τροποποίηση του ΠΠΦ 2012 για τα εξής νοσοκομεία: ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Λαμίας, ΓΝ
Τρικάλων, ΓΝ Χαλκίδας.
2.11. το απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. 29/19-3-2013 (θέμα
10) που αφορά την τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 του ΓΝ Άμφισσας (με αριθμ. πρωτ.1914/6-6-2013).
2.12. την με αριθμ. πρωτ. 7850/05-06-2013 απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας περί
«ορισμού φορέων διενέργειας – αναθέτουσες αρχές για την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2012 Πιστώσεις 2012-2013 για
τους φορείς αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».
2.13. την με αριθμ. πρωτ. 16103/13-11-2013 απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
περί «ορισμού φορέων διενέργειας – αναθέτουσες αρχές για την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών που
περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας έτους 2012 Πιστώσεις 2012-2013 για
τους φορείς αρμοδιότητας της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας».
2.14. το αρ. πρωτ. 6515/11-12-13 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με θέμα «Διαδικασία διαβούλευσης
τεχνικών προδιαγραφών για το ΠΠΥΥΦΥ 2012».
2.15. το αρ. πρωτ. 6369/4-12-2013 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά με τον έλεγχο γνησιότητας
εγγυητικών επιστολών
2.16. την με αριθμ. πρωτ. 9074/21-06-13 απόφαση του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για
«Ορισμό Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Ενιαίου Διαγωνισμού «Χάρτινες
Χειροπετσέτες(33763000-6), Νοσοκομειακά είδη από χαρτί (33198000-4), Κομπρέσες από χαρτί (33198100-5),
Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (33141000-0),
Προϊόντα υγιεινής από χαρτί (33771000-5), Χαρτί υγιεινής (33770000-8)», στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2012.
2.17. το από 23-07-2013 τελικό πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών του Ενιαίου
Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού «Χάρτινες Χειροπετσέτες(33763000-6), Νοσοκομειακά είδη από χαρτί
(33198000-4), Κομπρέσες από χαρτί (33198100-5), Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και
αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (33141000-0), Προϊόντα υγιεινής από χαρτί (33771000-5), Χαρτί υγιεινής
(33770000-8)», στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2012.
2.18. την με αρ. 54/24-12-14 Απόφαση ΔΣ του Γ. Ν. Άμφισσας, που αφορά στην έγκριση των τεχνικών
προδιαγραφών του ως άνω διαγωνισμού
2.19. το με αρ. πρωτ. 254/ΔΣ/14 έγγραφο του Γ. Ν. Άμφισσας προς το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας &
Τεχνολογίας στην Υγείας Α.Ε. για έγκριση των Τελικών Τεχνικών προδιαγραφών του ως άνω διαγωνισμού
2.20. το υπ. αρ. πρωτ. 40295/10-03-14 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας & Τεχνολογίας
στην Υγεία Α.Ε.
ο

2.21. το απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 36/12-06-14 (θέμα 5 ) συνεδρίασης της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
που αφορά στην έγκριση της τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες των
Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2012 (σειρά 32)
2.22. την με αρ. πρωτ. 11/19-06-14 Απόφαση ΔΣ του Γ. Ν. Άμφισσας με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ενιαίου
δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης
176.950,58 € με τον ΦΠΑ, καθώς και η με αρ. 617/ΔΣ/14 Διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού
2.23. τις κάτωθι αποφάσεις έγκρισης ποσοτήτων του ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα
i.

τις με αρ. 1635/2014 και Α399/23-06-14 Αποφάσεις Διοικητή του Π. Γ. Ν. Λάρισας – Γ. Ν. Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»
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ii.

την με αρ. 336/12791/23-06-14 Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο»

iii.

την με αρ. 306/20/26-06-14 Απόφαση ΔΣ του Γ. Ν. Τρικάλων

iv.

την με αρ. 793/24/17-06-14 Απόφαση ΔΣ του Γ. Ν. Καρδίτσας

v.

την με αρ. Β/14948/20-06-14 Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Λαμίας

vi.

την με αρ. 10/24-06-14 Απόφαση ΔΣ του Γ. Ν. Χαλκίδας – Γ. Ν.-Κ. Υ. Καρύστου «Διόκλειο» - Γ. Ν.Κ. Υ. Κύμης «Γ. Παπανικολάου»

vii.

την με αρ. 252/18-06-14 Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Λιβαδειάς – Γ. Ν. Θηβών

viii. την με αρ. 614/ΔΣ/14 Απόφαση Διοικητή του Γ. Ν. Άμφισσας
ix.

την με αρ. 132/8/20-06-14 Απόφαση ΔΣ του Γ. Ν. Καρπενησίου

2.24. την με αρ. πρωτ. 1611/0/23-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Π. Γ. Ν. Λάρισας – Γ. Ν. Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» και τη δέσμευση πίστωσης ύψους 37.973,65 ευρώ για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 –
καταχωρήθηκε με α/α 0/1751 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: ΒΘΖΦ469060-ΥΗΨ)
2.25. την με αρ. πρωτ. 999/0/20-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Π. Γ. Ν. Λάρισας – Γ. Ν. Λάρισας
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» και τη δέσμευση πίστωσης ύψους 1.000,00 ευρώ για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 –
καταχωρήθηκε με α/α 0/1049 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: ΩΗΕΧ469066-29Ο)
2.26. την με αρ. πρωτ. 1044/0/18-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο» και τη
δέσμευση πίστωσης ύψους 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 0/1087 στο Βιβλίο Εγκρίσεων
και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: Ω4ΚΦ4690ΒΩ-ΖΩΔ)
2.27. την με αρ. πρωτ. 12309/18-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Τρικάλων και τη δέσμευση
πίστωσης ύψους 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 1329 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: 7ΖΟΡ46907Φ-25Ρ)
2.28. την από 16-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Καρδίτσας και τη δέσμευση πίστωσης ύψους
1.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 1049 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ:
ΩΓΓΠ4690ΒΙ-Α4Φ)
2.29. την με αρ. πρωτ. Β/14735/18-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Λαμίας και τη δέσμευση
πίστωσης ύψους 1.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 762 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: Ω99Σ4690ΒΜ-ΠΘ7)
2.30. την με αρ. πρωτ. 12491/26-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Χαλκίδας και τη δέσμευση
πίστωσης ύψους 1.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 1015 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: Β2Κ146907Θ-ΨΟΡ)
2.31. την από 19-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν.-Κ. Υ. Κύμης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους
500,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 203 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ:
Β3ΧΠ46904Θ-0Κ9)
2.32. την από 18-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Λιβαδειάς και τη δέσμευση πίστωσης ύψους
1.469,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 707 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ:
ΒΝΛ94690ΒΝ-Κ9Κ)
2.33. την με αρ. πρωτ. 3993/18-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Θηβών και τη δέσμευση
πίστωσης ύψους 3.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 426 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ: Ω9ΚΦ4690ΒΟ-ΑΟΡ)
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2.34. την από 25-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Άμφισσας και τη δέσμευση πίστωσης ύψους
791,13 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 796 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ:
ΩΕΞΝ4690ΒΟ-ΡΡΒ)
2.35. την από 17-06-14 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ. Ν. Καρπενησίου και τη δέσμευση πίστωσης ύψους
1.200 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Νοσοκομείου, ΚΑΕ 1311 – καταχωρήθηκε με α/α 389 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής (ΑΔΑ:
7Ω4Β4690ΒΘ-2Β6)
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Ενιαίο Ανοικτό Τακτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια
Χαρτοβάμβακα με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης Εκατόν Εβδομήντα Έξι
Χιλιάδων Εννιακοσίων Πενήντα Ευρώ και Πενήντα Οκτώ Λεπτών (176.950,58 €) συμπεριλαμβανομένου του
ης

αναλογούντα ΦΠΑ, για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 5 Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψης
της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο.
Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού:
Τόπος διενέργειας

Ημερομηνία διενέργειας

Ημέρα

Ώρα

Γ. Ν. Άμφισσας

28-Αυγ-14

Πέμπτη

10:00 π.μ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού Τετάρτη 27-Αυγ-14 και ώρα
14:00 στη Γραμματεία του Γ. Ν. Άμφισσας.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως
εκπρόθεσμες.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης:


έχει αποσταλεί προς δημοσίευση, στις 26-Ιουν-14, στις εφημερίδες:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Η ΣΚΥΤΑΛΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
και στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.



έχει αναρτηθεί στους Πίνακες Ανακοινώσεων των παρακάτω:
Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας
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Δήμος Δελφών
Επιμελητήριο Άμφισσας
Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας
ης

Νοσοκομεία αρμοδιότητας 5 Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή, πλην των αναφερομένων δημοσιεύσεων
του Ν.3548/07, η δαπάνη των οποίων θα βαρύνει τον προμηθευτή, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/09.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:


Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα



Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά



Συνεταιρισμοί



Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν
την προσφορά. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα προμήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση
προσώπων, το Νοσοκομείο δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης,
να ζητήσει από την Ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η Ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να
το πράξει.
Κανένας συμμετέχων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του
Νοσοκομείου.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

–Ο–
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

______________
ΔΑΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
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ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... Δημόσιος Ενιαίος Ανοικτός Τακτικός διαγωνισμός
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ................................................................................................ Χαρτοβάμβακας
ΠΠΥΥ ............................................................................................................... 2012
ΚΑΕ ................................................................................................................... 1311
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ............................................................................................... Χάρτινες Χειροπετσέτες(33763000-6), Νοσοκομειακά είδη
από χαρτί (33198000-4), Κομπρέσες από χαρτί (331981005), Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και
αιματολογικά αναλώσιμα υλικά (33141000-0), Προϊόντα
υγιεινής από χαρτί (33771000-5), Χαρτί υγιεινής (337700008)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ............................................................ 176.950,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................................ Οικονομικές Υπηρεσίες του Γ. Ν. Άμφισσας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ................................ 28-Αυγ-14
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ..... 27-Αυγ-14
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ....................................................................... Χαμηλότερη Τιμή
ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................... Ευρώ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ........................................................... 120 ημέρες
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ .......................................................................... Απαιτείται
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .............................................. Απαιτείται
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................... Ένα (1) έτος
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ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΆΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια Χαρτοβάμβακα για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων της
ης

5 Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της παρούσας Διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας όλων των Νοσοκομείων που
αναφέρονται στη Διακήρυξη.

ΆΡΘΡΟ 2 : ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται με δύο τρόπους:


από τα Γραφεία του Γ. Ν. Άμφισσας (Οικονομικό Τμήμα), καθημερινά 08:00 - 14:00, έναντι απόδειξης, με την

καταβολή ποσού 20 € (κάλυψη εξόδων εκτύπωσης). Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν
ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον Πίνακα Περιεχομένων και την αρίθμηση των
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από το Νοσοκομείο νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του
διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.


ης

από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.gnamfissas.gr, καθώς και από την ιστοσελίδα της 5 Υ.Πε.

Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: www.dypethessaly.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2011  ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ. Σε περίπτωση που ο
ενδιαφερόμενος επιλέξει τα ως άνω ηλεκτρονικά μέσα για την ενημέρωσή του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση
ενδιαφέροντός του, μπορεί, με δική του ευθύνη, να ενημερώνει με τα στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση,
αρ. τηλεφώνου, αρ. fax, e-mail, κ.λπ.) το Νοσοκομείο με e-mail, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε
περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο κάθε προσφοράς
πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»



ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ»



ο αριθμός και το θέμα της Διακήρυξης



η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού



τα στοιχεία του αποστολέα

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή τη Γραμματεία».
Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
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Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με όλα τα
απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο).



Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με όλα τα τεχνικά και λοιπά στοιχεία
της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).



Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο).

Οι τρεις παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε κάθε σελίδα του αντιτύπου που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Το
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο του δεύτερου αντιγράφου σε περίπτωση ασυμφωνίας τους.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα,
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την
απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Νοσοκομείο μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από 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, προκειμένου να αποσφραγιστούν
μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους:
4.1.

ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ο οποίος θα περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα
κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

4.1.1.

Οι ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ και οι ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:

4.1.1.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν συμμετέχει στο σύνολο των ειδών
του διαγωνισμού αλλά σε μέρος αυτού η εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας
των ειδών που προβλέπονται από τη διακήρυξη, η δε κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται
από την εγγύηση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς.
4.1.1.2. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
4.1.1.3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρ. 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/86), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα πρέπει:
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i.

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

ii.

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


για κάποιο από τα ακόλουθα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
δωροδοκία
απάτη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
υπεξαίρεση
εκβίαση
πλαστογραφία
ψευδορκία
δωροδοκία
δόλια χρεοκοπία



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

iii.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες δεν τελούν:


Σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.



Σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια
διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.

iv.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες είναι:


ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
(κύριας και επικουρικής).


v.

φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους.

vi.

Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

vii.

Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των
δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
Άρθρο 13 της παρούσας Διακήρυξης.

viii.

Να δηλώνονται:


Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.



Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.



Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών
του Δημοσίου.



Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
προμηθειών ή υπηρεσιών του Δημοσίου.

ix.

Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του προσφερόμενου είδους.

x.

Να δηλώνεται ότι:


Ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.



Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των οποίων ο
προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.



Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
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Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του
Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού.


4.1.2.

Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

4.1.2.1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 4.1.1. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα
ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., και
από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
4.1.2.2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της
εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
i.

Για ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):


ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων.



ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας.



Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια Αρχή.



Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο Νομικό Πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης
αυτού.



Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε διαγωνισμούς και εξουσιοδότηση σε
συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

ii.

Για ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):


Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και
όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.


iii.

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια Αρχή.

Για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα:


Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους i ή ii, τα οποία προβλέπονται από το Δίκαιο της χώρας
της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους,
η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές
πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα
προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη
Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται
τέτοιο πιστοποιητικό και (β) ο υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

4.1.3.

Οι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:

4.1.3.1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, στα υπό στοιχεία 4.1.1 και
4.1.2, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Διευκρινίζεται
ότι το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του Συνεταιρισμού και οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
4.1.4.

Οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ που υποβάλουν κοινή προσφορά:

4.1.4.1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην Ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των μελών της Ένωσης.
4.1.4.2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων,
στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του
υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο
εκπρόσωπος της Ένωσης έναντι του Νοσοκομείου και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
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Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν
καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου
ή –στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση– από Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης.
Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
4.2.

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη
συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό
μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και
αρίθμηση:
Α) Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Β) Συμπληρωμένους τους Πίνακες Συμμόρφωσης
Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές
Α) ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ενότητα Προσφερόμενα είδη και υπηρεσίες πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή των προσφερομένων ειδών, τις
τεχνικές προδιαγραφές του καθώς επίσης και τις παρεχόμενες από τον υποψήφιο υπηρεσίες.
Η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια,
τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και οι δηλώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18, παρ. 2 και 3
του Π.Δ. 118/07 όπως αναφέρονται στο Άρθρο 11 της παρούσας.
Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να επισυνάψουν στην συγκεκριμένη ενότητα της
τεχνικής προσφοράς τους και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά σειράς ISO (του συμμετέχοντος, αλλά και του
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος), και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ).
Διευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει προσφορά προμηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το
οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μία κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα
διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον
τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη
διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά
τρόπον ικανοποιητικό για την Αναθέτουσα Αρχή και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το
οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή
λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από
αναγνωρισμένο οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).
Άπαντα τα ανωτέρω πιστοποιητικά, επί ποινή απόρριψης, θα πρέπει να κατατεθούν και θα είναι πρωτότυπα ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων τους όπως ο Ν. 4250/2014 ορίζει και με
επίσημη μετάφραση.
Β) ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Οι πίνακες συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα
με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:
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Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι
υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Εάν συμπληρωθεί ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό
μέγεθος της προδιαγραφής, απαιτείται συμμόρφωση προς αυτόν, θεωρούμενο ως απαράβατο όρο σύμφωνα με
την παρούσα. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

3.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η
αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την
ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη
πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της
πλήρωσης της απαίτησης.

4.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα
περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών,
του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και
υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων
Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της.

5.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή
στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη
παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

Γ) ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ
Η υποβολή των ανωτέρω Β (πίνακες συμμόρφωσης) και Γ (πίνακες οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές) είναι
υποχρεωτική και τυχόν παράλειψη υποβολής τους αποκλείει αυτόματα το συμμετέχοντα από τη συνέχεια της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
Εντός της τεχνικής τους προσφοράς, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπεριλάβουν και δείγματα των προσφερόμενων
ειδών.
4.3.

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Οι προσφερόμενες τιμές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις ανώτατες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ (για όσα
υλικά αυτές υπάρχουν). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του φακέλου της οικονομικής τους
προσφοράς να αναφέρουν τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών και τον αντίστοιχο αναγραφόμενο σε αυτόν ποσό
για κάθε προσφερόμενο είδος. Σε περίπτωση, δε, που ένα είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό θα πρέπει
να αναφέρεται ρητά.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον αυτού, είτε ύστερα από έγγραφο του
Νοσοκομείου, μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίδονται
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των
προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα
οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται μετά το πέρας του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίζονται.
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
προηγούμενη, αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες
απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη
διακήρυξη, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.
5.1.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών, συντάσσει
πρακτικό το οποίο παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.
Προσφορές που απορρίπτονται κατά το παραπάνω στάδιο, δεν συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης
Η Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, συντάσσει πρακτικό το οποίο παραδίδει στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Προσφορές που απορρίπτονται στο παραπάνω στάδιο, δεν συμμετέχουν στη φάση οικονομικής αξιολόγησης και οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης
και την επικύρωση των Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια
Αναθέτουσα αρχή, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
5.2.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του
Π.Δ.118/2007 διαδικασία.
Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη
διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.
Προσφορές που υποβάλλονται από προμηθευτές στη Γραμματεία του Γ. Ν. Άμφισσας για τη συμμετοχή στον εν λόγω
διαγωνισμό μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως
εκπρόθεσμες κατόπιν της εγκρίσεως του πρακτικού δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών από την Αναθέτουσα
Αρχή.
Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των
συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:


Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού όλα τα
στοιχεία του Φακέλου Δικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών
φυλλαδίων στα οποία υπογράφεται η πρώτη σελίδα).



Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από την Επιτροπή και
φυλάσσονται στο χρηματοκιβώτιο της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών
τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.

Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων
στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους προμηθευτές επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο
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των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών
θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το κριτήριο για την κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας μετά
τη λήξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο Π.Δ. 60/2007 σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο άρθρο
20 του Π.Δ. 118/2007 & στο Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 Τ.Α.).
6.1.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών ελέγχει την
ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών θα διαβιβάσει στην
Αναθέτουσα Αρχή το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
6.2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών, για όσες προσφορές πληρούν τους όρους του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης (έλεγχος
δικαιολογητικών συμμετοχής).
Μετά την ολοκλήρωση και της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών θα
διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά της γνωστοποιείται
στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφασή της.
6.3.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την επιλογή των οικονομικών προσφορών, αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.
Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής
αξιολόγησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
Η ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές θα γνωστοποιηθεί, με απόφαση
της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, που θα σταλεί με φαξ ή τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία στους
προσφέροντες των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο
επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στο Χώρο Διενέργειας, την ημερομηνία και ώρα
που θα ορίζεται στη σχετική απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ενώπιον των τυχόν παρισταμένων
εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων των οποίων οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν.
Για τις ανάγκες της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών του
Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον
οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
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Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών θα
διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται
στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
6.4.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών
προσφορών) και πριν την έκδοση της απόφασης κατάταξης των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα διενεργήσει
ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ξεχωριστό και ανεξάρτητο για κάθε ένα από τα υπό προμήθεια είδη, με της προμηθευτές
των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή της.
Μετά και την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών
του Διαγωνισμού καταρτίζει πρακτικό, στο οποίο θα καταγράψει τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του
πλειστηριασμού και θα κατατάξει της προσφορές σε Συγκριτικό πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά της τελικής
προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, της αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού
πλειστηριασμού. Η συνολική τιμή, (χωρίς ΦΠΑ), ανά είδος (κατηγορία) θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη
των προσφορών.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το
πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται της υποψήφιους Αναδόχους η
απόφασή της.
Σύμφωνα με την Υπ. Απόφαση αριθμ. 1862/2012 (ΦΕΚ 680/8-3-2012 Τ.Β’ ) άρθρο 5 παρ. 5, οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να υποβάλουν εγγράφως εντός δύο ημερών από την λήξη του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού και εντός του ωραρίου
λειτουργίας του Τμήματος Γραμματείας του Γ. Ν. Άμφισσας, την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα οικονομική
προσφορά της ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα.
Επισημαίνεται ότι εάν οι εταιρείες δεν υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο την
τελευταία αποδεκτή από το «σύστημα» προσφορά της, τότε το Γ. Ν. Άμφισσας διατηρεί το δικαίωμα κατάπτωσης της
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της.
Εάν τα παραπάνω συμβούν με το μειοδότη, τότε το Γ. Ν. Άμφισσας διατηρεί το δικαίωμα εκτός από την κατάπτωση
της Εγγυητικής Επιστολής να προχωρήσει σε κατακύρωση της προμήθειας στην αμέσως χαμηλότερη τιμή της
τελευταίας αποδεκτής από το «σύστημα» προσφοράς. Σε περίπτωση που και της δεν προσκομίζει την τελευταία
αποδεκτή από το σύστημα οικονομική προσφορά του ανά είδος, εγγράφως σε δύο αντίγραφα, η κατακύρωση γίνεται
στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του
Διαγωνισμού θα κατατάξει της προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που περιγράφεται ανωτέρω. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του
Διαγωνισμού, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της
γνωστοποιείται της υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση της για την κατάταξη των προσφορών.
6.5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
ημερών [είκοσι (20) κατά μέγιστο σύμφωνα με τον άρθρο 6 παρ. 2(α) του ΠΔ 118] από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει,
σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης διακήρυξης,
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται.
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Η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προαναφερόμενη έγγραφη ειδοποίηση, και
μονογράφει όλα τα στοιχεία του φακέλου κατά φύλλο.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν
γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών
και των εγγράφων που υποβλήθηκαν από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών, διαβιβάζει το πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή η οποία
αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους προμηθευτές η απόφαση της για την
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα
και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 14 της παρούσης διακήρυξης ( παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007), ή (εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8 και 8α του Π.Δ.118/2007, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία
απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και
ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά
το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π.Δ.118/07, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του,
μπορεί να προτείνει:


τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας



τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης



τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι
προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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ΆΡΘΡΟ 9 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να
καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί
να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
9.1.

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν:


την ημερομηνία έκδοσης



τον εκδότη



την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται



τον αριθμό της εγγύησης



το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση



την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση



τους όρους ότι:
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της
διζήσεως
Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό και θα
καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο του
Νοσοκομείου, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
9.2.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ.
Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 9.1, και τα ακόλουθα:


την σχετική Διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.



την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η Διακήρυξη).

Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι:


η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται



ο αριθμός της Διακήρυξης



το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση



η ημερομηνία έκδοσής της



τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία.
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της σύμβασης

Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει, εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 9.1, και τα ακόλουθα:


τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την σχετική προμήθεια.



την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης (Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να έχει ισχύ
τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών).

Στην περίπτωση Ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.

ΆΡΘΡΟ 10 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού
υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο 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.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν.
Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και
τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς
τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση
κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι
ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 118/2007 .
Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που
δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης,
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος
εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά
από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος
οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν
τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ 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 το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε ή προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη
την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση
των προσφερομένων τιμών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
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ΜΕΡΟΣ Γ : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ

ΆΡΘΡΟ 13 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:
13.1.

Οι ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

13.1.1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 4.1.1.3.ii της παρούσας.

13.1.2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και,
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

13.1.3.

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

13.1.4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την
ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 13.1.2,
13.1.3 και 13.1.4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι, από
την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

13.1.5.

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

13.2.

Οι ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:

13.2.1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 4.1.1.3.ii της παρούσας.

13.2.2.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 13.1.2 ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 13.1.3 και 13.1.4 του παρόντος
άρθρου.

13.2.3.

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

Διακήρυξη Ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα (617/ΔΣ/14)

Σελίδα 24 από 40

5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

13.3.

Τα ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

13.3.1.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων 13.1 και 13.2 του παρόντος, αντίστοιχα.

13.3.2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄ 101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα).

13.3.3.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω Νομικά Πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 4.1.1.3.ii της παρούσας.

13.4.

Οι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:

13.4.1.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 4.1.1.3.ii της
παρούσας.

13.4.2.

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 13.1.2, 13.1.3 και 13.1.4 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
ημεδαπούς Συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 13.2.2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς Συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 13.3.2 του παρόντος άρθρου.

13.4.3.

Βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

13.5.

Οι ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

13.5.1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.

Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να
αντικατασταθούν αυτά από Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής
ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται
ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του
συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό. Το Νοσοκομείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, από
οποιαδήποτε αιτία, στην άφιξη του φακέλου των δικαιολογητικών που αποστέλλεται ταχυδρομικά.

ΆΡΘΡΟ 14 : ΣΥΜΒΑΣΗ
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της
οποίας επισυνάφθηκε στη Διακήρυξη. Το Νοσοκομείο συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της
προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή
με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης
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που επισυνάφθηκε στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της
προσφοράς του προμηθευτή.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και
απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

ΆΡΘΡΟ 15 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.
Το Νοσοκομείο μπορεί με μονομερή απόφασή της να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για το χρονικό διάστημα
τριών (3) ακόμη μηνών σε περίπτωση μη εξάντλησης των ποσοτήτων..
Περαιτέρω παράταση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Οι παρατάσεις θα γίνονται με τους ίδιους
όρους και τιμές και η συνολική τους διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα (1) έτος.

ΆΡΘΡΟ 16 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν
έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρ. 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/07.

Διακήρυξη Ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα (617/ΔΣ/14)

Σελίδα 26 από 40

5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

ΜΕΡΟΣ Δ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΆΡΘΡΟ 17 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που θα συσταθούν από το κάθε Νοσοκομείο.
i.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται
με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ:

ii.

Με μακροσκοπική εξέταση.

iii.

Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση).

iv.

Με πρακτική δοκιμασία

v.

Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός
προβλέπεται από τη σύμβαση.

Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής
οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. Όταν η σύμβαση
προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση,
πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου
και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή
παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο
συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που
παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του ΠΔ118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο
όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από
την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω
παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή
δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και
αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική
παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το
μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα
αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει
παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση.
Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή
κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους
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ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από
σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει,
σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή
απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η
επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ’ αυτήν παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει,
προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό
κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε
δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του ΠΔ118/07,
εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του
υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την
απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για
επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της
δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή
παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή
αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του
προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου
ταμείου.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους προμηθευτές.
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υλικό σε επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον προμηθευτή τα
αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 5.
Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους
από τον φορέα.

ΆΡΘΡΟ 18 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στον χρόνο παράδοσης που
ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες των Νοσοκομείων ή στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από το γραφείο
Διαχείρισης, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή.
Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
αποστολής στον ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το Νοσοκομείο, από αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της προμήθειας μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις να
παρατείνεται μέχρι τι ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη
λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού.
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Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς
κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το έργο ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος επιβαλλομένων των κατά
περίπτωση προβλεπόμενων κυρώσεων των άρθρων 23 και 24 της παρούσας διακήρυξης.
Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη
παράδοση της συμβατικής προμήθειας. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν
επιβάλλονται κυρώσεις.
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 118/2007.

ΆΡΘΡΟ 19 : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την
υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ
138/Α΄/05.06.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει
τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τν προμηθευτή.
Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις παρακάτω κρατήσεις:
1.

2.

3.

1,50 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α.


Χαρτόσημο 2% επί του συνόλου των προαναφερόμενων κρατήσεων



20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου

0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011


Χαρτόσημο 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ



Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου του ΕΑΑΔΗΣΥ

2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων πλην του φόρου)

4.

Ο φόρος (4%) στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς τον Φ.Π.Α., μείον τις κρατήσεις

Οι τιμές περιλαμβάνουν το κόστος παράδοσης, μεταφοράς και οποιοδήποτε άλλο κόστος που πιθανόν να προκύπτει
στα πλαίσια της Παράδοσης, αλλά δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών
στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων
πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, κ.λπ.).
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του
προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές
εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

ΆΡΘΡΟ 20 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η
αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.
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Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα
ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.

ΆΡΘΡΟ 21 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΈΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία
του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.
Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του
απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο
παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 της παρούσας.
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου
ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος
του πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση απορριφθέντων υλικών γίνεται δεκτή.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευτικά οι παρακάτω κυρώσεις:


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



Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο
διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση
αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμοδίου
οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.



Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του έργου για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος
όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει το έργο μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του
δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 35
της παρούσας.



Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της
κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό
ποσό.

ΆΡΘΡΟ 22 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις-προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του
Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), ως και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/30-09-10) αντίστοιχα. Προσφυγές που
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.
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Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατατίθενται στο αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 11 και 13 του
Ν. 3886/2010 2010 (ΦΕΚ173/30-09-2010 Τ.Α.).

ΆΡΘΡΟ 23 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07 .


Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου, ή στην Αναθέτουσα
Αρχή.



Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται
τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.



Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και
οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.



Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.



Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η
προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω
υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Διακήρυξη Ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα (617/ΔΣ/14)
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ΜΕΡΟΣ E : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΆΡΘΡΟ 24 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΣΚΟΠΟΣ
Οι προδιαγραφές αυτές καλύπτουν την προμήθεια χαρτοβάμβακα σε μορφή φύλλων για τις ανάγκες των
Νοσοκομείων.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.

Μορφή

Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός με απαλή υφή, άριστης ποιότητας, καθαρός, υπεραπορροφητικός, πολύ μαλακός,
δίφυλλος πυκνοπλεγμένος , συσκευασμένος κατάλληλα ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και κατάλληλος
για νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα χωρίς τοπικά αραιώματα και
σκισίματα.
2.

Βάρος

Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δεκ
5% (ISO 536).
3.

Σύσταση

Ο χαρτοβάμβακας θα πρέπει να αποτελείται από χημικό ή μηχανικό πολτό
4.

Αντοχή σε εφελκυσμό

Ο χαρτοβάμβακας πρέπει να παρουσιάζει αντοχή σε εφελκυσμό με τις εξής τιμές:
Κατά την έννοια του μήκους, 150 γραμμάρια κατ’ ελάχιστο, σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (cm).
Κατά την έννοια του πλάτους, 70 γραμμάρια κατ’ ελάχιστο, σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (cm).
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται σε φύλλα διαστάσεων 60 x 40 εκατοστών (cm), τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε
κιλών (5kg) ανά πακέτο.
Τα πακέτα θα είναι συσκευασμένα σε απαραβίαστη πλαστική συσκευασία.
Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην τεχνική προσφορά από τους συμμετέχοντες.
Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία
και τη ρύπανση και να αντέχουν στη μεταφορά.
Επίσης στην συσκευασία πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία:
1.

Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία, τόπος)

2.

Το είδος του περιεχομένου και η σύσταση
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3.

Οι διαστάσεις των φύλλων

4.

Το καθαρό βάρος

5.

Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη μελάνη.

Δ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προμηθευτές με την προσφορά τους θα πρέπει:
1.

Να δηλώνουν το εργοστάσιο κατασκευής του χαρτοβάμβακα (ρολών χάρτου), το εργοστάσιο κοπής και
συσκευασίας και τον τόπο εγκατάστασής τους.

2.

Να καταθέσουν ως δείγμα αυτοτελή συσκευασία βάρους 5 κιλών (5 kg), το οποίο κατά την αξιολόγηση θα
εξεταστεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τη συμφωνία των χαρακτηριστικών του με τις τεχνικές
προδιαγραφές.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ
Από τη Επιτροπή Παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος και λαμβάνονται δείγματα εις διπλούν, τα οποία
αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον έλεγχο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές.
Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.
ΕΙΔΟΣ
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Μονάδα Μέτρησης

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΕΠΥ

60 x 40 cm

ΚΙΛΑ

1,30 €

4.2.55

ΆΡΘΡΟ 25 : ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Είδος

Χαρτοβάμβακας
60 x 40 cm

Μ.Μ.

κιλά

Φορέας

Ποσότητα

Τιμή
Παρατηρητηρίου
ΕΠΥ

ΦΠΑ

Συνολική
Δαπάνη
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική
Αξία με ΦΠΑ

Π.Γ.Ν. Λάρισας

25.850

33.605,00 €

37.973,65 €

Γ.Ν. Λάρισας

19.388

25.204,40 €

28.480,97 €

Γ.Ν. Βόλου

14.800

19.240,00 €

21.741,20 €

Γ.Ν. Τρικάλων

12.000

15.600,00 €

17.628,00 €

Γ.Ν. Καρδίτσας

3.400

4.420,00 €

4.994,60 €

Γ.Ν. Λαμίας

8.100

10.530,00 €

11.898,90 €

Γ. Ν. Χαλκίδας

10.800

14.040,00 €

15.865,20 €

Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης

4.000

5.200,00 €

5.876,00 €

Γ.Ν. Λιβαδειάς

6.000

7.800,00 €

8.814,00 €

Γ.Ν. Θηβών

4.500

5.850,00 €

6.610,50 €

Γ.Ν. Άμφισσας

6.450

8.385,00 €

9.475,05 €

Γ.Ν. Καρπενησίου

1.850

2.405,00 €

2.717,65 €

152.279,40 €

172.075,72 €

1,30 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΆΡΘΡΟ 26 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

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

Κατάστημα

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

(Δ/νση: οδός, αριθμός, Τ.Κ., fax) : ....................................................................................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης

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

Προς:
5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡ. [αρ. εγγυητικής] ΕΥΡΩ [ποσό εγγύησης]

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των [ποσό εγγύησης]
ευρώ, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία προμηθευτή], με έδρα [δ/νση προμηθευτή] για τη συμμετοχή της στο
διενεργούμενο διαγωνισμό της 28-Αυγ-14 για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα, σύμφωνα με την με αρ. 617/ΔΣ/14
Διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της
εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση 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 ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι [ημερομηνία λήξης εγγύησης]

1

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

1

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ
ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.
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ΆΡΘΡΟ 27 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

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

Κατάστημα

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

(Δ/νση: οδός, αριθμός, Τ.Κ., fax) : ....................................................................................................................................................................................
Ημερομηνία έκδοσης

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

Προς:
5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡ. [αρ. εγγυητικής] ΕΥΡΩ [ποσό εγγύησης]

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πόσου των [ποσό εγγύησης]
ευρώ, υπέρ της εταιρείας [επωνυμία προμηθευτή], με έδρα [δ/νση προμηθευτή], το οποίο καλύπτει το 10% της
συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την
προμήθεια Χαρτοβάμβακα (αρ. Διακήρυξης: 617/ΔΣ/14).
Το παραπάνω πόσο τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση 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 ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το πόσο της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
2

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς , οπότε γίνεται
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το πόσο 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 καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΜΗΝΩΝ.
Διακήρυξη Ενιαίου διαγωνισμού για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα (617/ΔΣ/14)

Σελίδα 35 από 40

5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΆΡΘΡΟ 28 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α

Είδος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
χωρίς ΦΠΑ

Συνολική
Τιμή Χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Τελική Τιμή με
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΑ

ΆΡΘΡΟ 29 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προδιαγραφές
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Στοιχεία Προσφοράς
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1

Συμφωνία επί του συνόλου των
τεχνικών προδιαγραφών όπως
αναλυτικά ορίζεται στο Μέρος Β΄
της διακήρυξης

2

Πιστοποίηση από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο Φορέα για τη
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα
με το διεθνές ISO 9001 ή ισοδύναμο

ΝΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

3

Προσφερόμενα προϊόντα
πιστοποιημένα από κοινοποιημένο
Οργανισμό

ΝΑΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ CE

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Άμφισσα, σήμερα [ημερομηνία υπογραφής σύμβασης], οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
1.

Το Γ. Ν. Άμφισσας, με έδρα: Οικισμός Δροσοχωρίου, 33100 Άμφισσα και ΑΦΜ: 999918141, που εκπροσωπείται
νόμιμα, με βάση την με αρ. Υ10β/Γ.Π.οικ.116719/16-12-13 (ΦΕΚ 651/ΥΟΔΔ/31-12-13) απόφαση του Υπουργού
Υγείας, από τον Διοικητή Δάρρα Σταμάτιο, και

2.

Η εταιρεία «[επωνυμία προμηθευτή]», ΑΦΜ [ΑΦΜ προμηθευτή], Δ.Ο.Υ. [Δ.Ο.Υ. προμηθευτή], με έδρα στην οδό
[διεύθυνση προμηθευτή], που εκπροσωπείται νόμιμα από [ονοματεπώνυμο εκπροσώπου προμηθευτή]

αφού έλαβαν υπόψη:


την με αρ. 617/ΔΣ/14 Διακήρυξη του Γ. Ν. Άμφισσας



την με αρ. πρωτ. [αρ. πρωτ. προσφοράς προμηθευτή] προσφορά της εταιρείας [επωνυμία προμηθευτή]



την με αρ. [αρ. απόφασης κατακύρωσης] απόφ. ΔΣ του Γ. Ν. Άμφισσας

υπογράφουν την παρούσα σύμβαση, με την οποία το πρώτο των συμβαλλομένων Ν.Π.Δ.Δ. (εφεξής «Νοσοκομείο»)
αναθέτει στο δεύτερο (εφεξής «προμηθευτής»), και εκείνος αναλαμβάνει, την προμήθεια Χαρτοβάμβακα των
ης

Νοσοκομείων της 5 Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, όπως περιγράφεται στην παρούσα.
Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 και λοιπές ισχύουσες διατάξεις «Περί
Προμηθειών», ο δε προμηθευτής δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους τόσο της παρούσας,
όσο και της σχετικής Διακήρυξης.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ - ΤΙΜΕΣ
[Σε συμφωνία με το Μέρος Ε της Διακήρυξης και την τεχνική προσφορά του προμηθευτή]
ΚΟΣΤΟΣ
Το συνολικό κόστος της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των [ποσό πλέον ΦΠΑ αριθμητικώς] € πλέον του
αναλογούντα ΦΠΑ, ήτοι [ποσό συμπ. ΦΠΑ ολογράφως] ([ποσό συμπ. ΦΠΑ αριθμητικώς] €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και
εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την
κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες
του προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής
ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
[Σε συμφωνία με το Άρθρο 17 της Διακήρυξης]
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
[Σε συμφωνία με το Άρθρο 19 της Διακήρυξης]
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[Σε συμφωνία με το Άρθρο 15 της Διακήρυξης]
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
[Σε συμφωνία με το Άρθρο 16 της Διακήρυξης]
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των ειδών, γίνει η αποπληρωμή του
συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ
Ο προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, κατέθεσε την με αρ. [αρ. εγγυητικής] εγγυητική
επιστολή της [εκδούσα Αρχή] ποσού [ποσό εγγυητικής], αντιστοιχούσα στο 10% του συμβατικού ποσού πλέον ΦΠΑ.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης είναι δεκατέσσερις (14)
μήνες.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την
εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας
ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσης του προμηθευτή, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Ο προμηθευτής οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Νοσοκομείου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο,
υποχρεούται, δε, να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Το Νοσοκομείο δεν
έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό
του προμηθευτή ή τρίτων.
Το Νοσοκομείο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την
εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται ο
προμηθευτής, μόνος αυτός, προς αποκατάστασή της.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
[Σε συμφωνία με το Άρθρο 23 της Διακήρυξης]
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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αν ο προμηθευτής παραβαίνει του όρους ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη σύμβαση



αν ο προμηθευτής δεν συμμορφώνεται προς τις, σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης, εντολές του
Νοσοκομείου



αν ο προμηθευτής εκχωρεί σε οποιοδήποτε τρίτο υποχρεώσεις απορρέουσες από τη σύμβαση



αν ο προμηθευτής πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος
των περιουσιακών του στοιχείων,



αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του προμηθευτή για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός
του.
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία
εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:


Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου
του προμηθευτή.



Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.



Πλημμύρα.



Σεισμός.



Πόλεμος.



Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).



Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (embargo).

Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Νοσοκομείο της ανωτέρας βίας που
επικαλείται ο προμηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση της σύμβασης επιλύεται από τους
συμβαλλομένους με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών και πάντα υπό το πρίσμα
της προστασίας του Δημοσίου Συμφέροντος.
Σε διαφορετική περίπτωση, αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Άμφισσας.
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου με α/α [αρ. Βιβλίου
Εγκρίσεων] και έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: [ΑΔΑ σύμβασης].
ΤΕΛΙΚΟΙ ΌΡΟΙ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η σχετική Διακήρυξη και η προσφορά του προμηθευτή αποτελούν
συμπληρωματικά της παρούσας συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή ασυμφωνίας μεταξύ αυτών (εκτός
πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών), η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
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1.

Η παρούσα σύμβαση

2.

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

3.

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

4.

Η προσφορά του προμηθευτή

Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας

Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν
από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον προμηθευτή σε οποιονδήποτε τρίτο υποχρεώσεων ή δικαιωμάτων που απορρέουν
από τη σύμβαση.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) ισότιμα πρωτότυπα (ένα για κάθε
συμβαλλόμενο και ένα προς αρχειοθέτηση), τα οποία αφού αναγνώστηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφονται από τους
συμβαλλόμενους, ως έπεται.
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