
 

 

                                       

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
1
Η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Ν.Π.∆.∆ 

                 ΑΘΗΝΑ, 11/04 /2016  

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/270/11020 
  

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.,ΣΤΗ 
∆ΙΑΥΓΕΙΑ & ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ    

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πληροφορίες: ΣΤ.ΤΖΑΡΤΖΟΥ 
Ταχ. ∆/νση: Υψηλάντου 45-47 
Ταχ. Κώδικας: 106 76 
Τηλέφωνο: 2132041633 
Fax: 213 2041838 

  
 
 
Ε Ξ.. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
Το «Γ.Ν.Α.  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό Νο (202/2016) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 

10
 
Α – Μ.Ε.Λ 9

Α
 – ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.Θ. 2 – Τ.Ε.Π. ΚΑΙ Μ.Ε.Θ.1 » 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: € 20.000,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.evaggelismos-hosp.gr όπου 
έχουν αναρτηθεί  οι τεχνικές προδιαγραφές. 
Οι  προσφορές  θα υποβάλλονται στην πιο πάνω ταχυδροµική διεύθυνση, ύστερα από προθεσµία 12 ηµερών από την 
δηµοσίευση της παρούσης στο Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ, σε σφραγισµένο φάκελο πρωτότυπα &  αντίγραφα ως ακολούθως: Τα 
δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά» τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς, µε την ένδειξη «οικονοµική προσφορά» .Η αποσφράγιση όλων των φακέλων θα πραγµατοποιηθεί σε µία 
δηµόσια συνεδρίαση από ειδική τριµελή επιτροπή. 
Οι προσφορές  θα είναι καθαρογραµµένες  χωρίς κενά, ξέσµατα και διορθώσεις και θα κατατεθούν έως 
25/04/2016 ηµέρα M. ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 11:30 στο πρωτόκολλο της Γραµµατείας του Νοσοκοµείου (Αρ. 317) 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 25/04/2016 ηµέρα Μ. ∆ΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 12:00 µ.µ. 
Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Νοσοκοµείου Κ.Α.Ε.1439 και οι όροι 
πληρωµής καθορίζονται στη σχετική διακήρυξη.  
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 2016 799     Α∆Α: 6ΒΖ84690ΩΧ-220 
 

Για  πληροφορίες-διευκρινήσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 213 204 5959 

Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 213 204 1633 και fax: 
2132041838  τις εργάσιµες µέρες και ώρα 10:00-14:00.   

 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
 
 
 
Ηµεροµηνία:  

                         Η ΑΝΑΠΛ.∆ΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ  
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 
Π.ΓΚΟΥΛΑΚΗ - ΜΗΤΣΑΚΗ 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

� Γραφείο ∆ιοίκησης 

� Τµήµα Πληροφορικής (internet) 

� ∆/νση Τεχνικής Υπηρεσίας 

� Γραφείο Προµηθειών (2)   
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

1
η
 ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  

«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ     : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ     

ΤΜΗΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ       

Πληροφορίες : ΣΤ.ΤΖΑΡΤΖΟΥ     

Τηλέφωνο : 213 204 1633 

FAX  : 213 2041838 

E-Mail  : promithies@evaggelismos-hosp.gr  

 

                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ.,ΣΤΗ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ &  

                                                                                                    ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ    

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ No 202/2016 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Για την ανάδειξη αναδόχου για   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 
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Α – Μ.Ε.Λ 9

Α
 – ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.Θ. 2 – Τ.Ε.Π. ΚΑΙ 

Μ.Ε.Θ.1» 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ημερομηνία:    25/04/2016 

Ημέρα: Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα: 12:00 μ.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  (Υψηλαντου 45-47, Αθηνα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 

Μ.Μ.Μ.Ο 10
 

Α – Μ.Ε.Λ 9
Α
 – ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.Θ. 2 – Τ.Ε.Π. ΚΑΙ 

Μ.Ε.Θ.1» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
  

20.000,00€(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  Όπως αναφέρεται στο Μέρος Γ’             

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ   

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ 
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και 

τρίτων νόμιμες κρατήσεις 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

 
 11/04/2016 

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα κυβερνητικά όργανα». 

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

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
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1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα. 

1.4. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα. 

1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 

Α’ 204 /19-7-1974) 

1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 

υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 

1.7. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 

1.9. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 

1.10. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

1.11. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 

1.12. Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της 

λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα 

υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35. 

1.13. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 

(ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97) 

1.14. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005».  

1.15. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007)  

1.16. Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων(ΦΕΚ 

173/Α/30-9-10). 

1.17. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις» 

1.18.Του Ν. 4025/2011 “Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 

Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.” 

1.19. Του Ν. 4038/2012  “Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.” 
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1.20. Του Ν. 4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου Έγκριση 

των Σχεδίων Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της 

Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, 

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. 

 2. Τις αποφάσεις: 

2.1. Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 

757/Β/10-10-94). 

2.2 Την αρ. πρωτ. 7181/03-03-2016 Απόφαση  της Αναπλ. Διοικήτριας του Νοσοκομείου, 

περί διενέργειας  Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  

2.3 Τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού  ΚΑΕ 1439 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ : 2016 799   µε  Α∆Α: 6ΒΖ84690ΩΧ-220 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 10
 
Α – Μ.Ε.Λ 9

Α
 – 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.Θ. 2 – Τ.Ε.Π. ΚΑΙ Μ.Ε.Θ.1» 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πρωτόκολλο 

«Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 

ΑΘΗΝΑ 

25/04/2016 

Ημέρα 

Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 11:30  

 «Γ.Ν.Α  Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- 

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ- 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»     

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

25/04/2016 

Ημέρα Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ 

Ώρα 12:00 
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Οι υποψήφιοι Προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι 25/04/2016, 

ημέρα Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:30  στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, οδός: 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 Ταχ. Κώδικας: 106 76, Αθήνα. Ο διαγωνισμός  θα διενεργηθεί  στο 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του  «Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»   στις  25/04/2016 ημέρα  Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 12:00  

 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες 

και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται 

στη συνέχεια της παρούσας. 

ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ  

 

ΕΡΓΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ 

ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 10
 

Α – Μ.Ε.Λ 9
Α
 – 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.Θ. 2 – Τ.Ε.Π. 

ΚΑΙ Μ.Ε.Θ.1» 

20.000,00€ 

 

 

          ΜΕΡΟΣ  Β΄ 

                          ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 10
 
Α – Μ.Ε.Λ 9

Α
 – ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.Θ. 2 – Τ.Ε.Π. ΚΑΙ Μ.Ε.Θ.1» 

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με το έργο ορίζονται στο Μέρος Γ΄ της 

διακήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναθέτουσα Αρχή 

  

Το «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» και  το οποίο 

προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό.  

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ – ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας 

Η  κα Στ. Τζάρτζου που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο 

επικοινωνίας 213-204 1633  Fax: 213-2041838, όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-14:00).    

Διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχει ο κος ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ  (τηλέφωνο 

επικοινωνίας 213-2045959). 

Διακήρυξη 

Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Περιγραφή Ζητούμενων Μέρος Β:  

Γενικοί και Ειδικοί Όροι, Μέρος Γ΄: Αντικείμενο - Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές  και 

τα Παραρτήματα Ι: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, ΙΙ: Σχέδιο σύμβασης. 

 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο 

της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 

λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

 

Προσφέρων 

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό 

και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος 

Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον 

Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο 

εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση 

ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Αντίκλητος 

Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη 

στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 

fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας 

Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος 

Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. 

Κατακύρωση 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου 

στον Ανάδοχο. 

 

Σύμβαση 

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία 

καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της 

Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική 

γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων 

Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

Συμβατικά τεύχη 

Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα 

τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : 

α. τη σύμβαση, 

 β. την διακήρυξη  τα τεύχη τεχνικής περιγραφής- προδιαγραφών και σχεδίων, την 

Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Προϋπολογισμός 

Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της 

προμήθειας   

 

Συμβατικό Τίμημα 

Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προμήθεια. 
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Επιτροπή Παραλαβής 

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή 

υπηρεσίας (με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής) και θα έχει την ευθύνη για την 

επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο .  

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής  :  Υψηλάντου 45-47 Ταχ. Κώδικας: 106 76, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 213 204 1633 

Fax: 213 204 1838 

E-mail: promithies@evaggelismos-hosp.gr 

Πληροφορίες : Στ. Τζάρτζου   

 

A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης 

της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του και την ισχύουσα Νομοθεσία  

 

ΑΡΘΡΟ 5. 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), καθώς και στον  Ν. 

3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων(ΦΕΚ 173/Α/30-9-

10). 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού καταχωρήθηκε  στο διαδίκτυο στη 

διεύθυνση www.evaggelismos-hosp.gr ,  στο Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ  
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ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το site του 

Νοσοκομείου και από τη Διαύγεια. 

      Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 

αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό 

σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. 

Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του 

παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής 

της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές 

παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε 

άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές 

πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του 

άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 

απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερo μέχρι 25/04/2016, ημέρα Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ  

και ώρα 11:30 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, Υψηλάντου 45-47 ΤΚ 106 76 ΑΘΗΝΑ 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της Αναθέτουσας Αρχή επί της 

Υψηλάντου 45-47 ΤΚ 10676-ΑΘΗΝΑ,  στις 25/04/2016 , ημέρα  Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει με τους όρους και τις διαδικασίες που αναφέρονται 

στα ΜΕΡΗ και στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι ενδιαφερόµενοι που θα υποβάλουν µε την 

προσφορά τους, Υπεύθυνη ∆ήλωση όπου θα δηλώνεται ότι έχουν τα απαιτούµενα προσόντα 

(σαν φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία), σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των  αναφεροµένων της 
Τεχνικής Περιγραφής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες,  οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο 

φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΜΙΑ (1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ – ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΠΟΥ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

Β. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.   

Α1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986(Α/75), πρέπει: 

 1.  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι          

προσφέροντες.  

 

2 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

2.1.   για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

2.1.1  συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

2.1.2  δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

2.1.3  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
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προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

2.1.4  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την 

Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE 

L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 

(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305). 

2.2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

2.3 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 

3 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από 

παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης 

του προσφέροντος 

 

4 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν 

τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού  ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 

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

5.1 ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

5.2 φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
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6 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την 

ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού. 

 

7 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ 

της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από 

διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 

 

Α2 8 Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 

και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την 

φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και 

οικονομική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή και του 

κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι: 

8.1 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, 

στην οποία θα δηλώνεται: 

8.1.1 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

8.1.2 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα 

8.1.3 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 

8.1.4 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 

 

 9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι επισκέφθηκαν και έλαβαν γνώση των χώρων,  του είδους 

των εργασιών και των συνθηκών του έργου. 

 10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),  όπου να 

δηλώνεται ότι: 
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10.1 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

10.2 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, 

των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

10.3 Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας  

10.4 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

10.5 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του 

διαγωνισμού. 

10.6 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

 

-  Η ημερομηνία υπογραφής της μίας (1) Υπεύθυνης Δήλωσης, πρέπει  να αναγράφεται και 

να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς (σε περίπτωση αποστολής της 

προσφοράς, ως ημερομηνία υποβολής της για την ικανοποίηση του παρόντος όρου, 

θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης επιστολής-προσφοράς στην 

ταχυδρομική υπηρεσία ή παράδοσης της στην ιδιωτική εταιρεία μεταφορών-courier). 

 

Πέραν της μίας (1) Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των 

δικαιολογητικών του άρθρου 11 της Διακήρυξης, απαιτείται και η υποβολή όποιων 

δικαιολογητικών απαιτούνται από την Τεχνική Περιγραφή, τα οποία συμπληρώνουν τη 

Διακήρυξη. 

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.  

ΑΡΘΡΟ 12.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές είναι δυνατό: 

α. να υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 

μέχρι και την  25/04/2016, ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ   και ώρα 11:30 

β. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Νοσοκομείου με οποιοδήποτε τρόπο και να 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχουν 

παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την ημέρα της λήξης υποβολής των 

προσφορών .  Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία διενέργειας με οποιονδήποτε 
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τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία 

ή τη γραμματεία». 

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

� ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία) 

� «Γ.Ν.Α  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» 

� Υψηλάντου 45-47, Αθήνα 

� ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 202/2016 

 

  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Νο 202/2016 για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: Μ.Μ.Μ.Ο 10
 
Α – Μ.Ε.Λ 9

Α
 – ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ – Μ.Ε.Θ. 2 – Τ.Ε.Π. ΚΑΙ Μ.Ε.Θ.1» 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη 

των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι 

προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν έφθασαν 

έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν 

αποσφραγισθεί. 

ΑΡΘΡΟ 13.  ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/07, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε 

δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα 

του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” να μονογράφεται από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι 

επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 

2.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 

3.1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 
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3.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), 

τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

3.3. TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) τοποθετούνται σε χωριστό 

σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».  

Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη με    ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα. 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή 

της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 

3846/2010.  

3.4. Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και 

τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του 

μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα 

και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 

λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

3.6 Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα 

στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα 

μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους 

οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι 

στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

3.7 Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με 

τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά 

προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου 

και σελίδας. 

3.8       Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η 

τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της 

διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των 

κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και 

δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την 

κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη 

συνέχεια της αξιολόγησης. 

4 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

5 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη 

χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών 

και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από 

έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. 
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Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

6.  Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται, 

με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους όρους της διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 14.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι μέρες (120) 

(άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ 118/07) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την 

επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 

ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13, παρ. 3, ΠΔ 118/07), εφόσον ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 

ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να 

γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο 

εφόσον αυτός το αποδεχθεί. 

 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος 

της, μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο 

διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε 

δικαιώματος για κατακύρωση. 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 

υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές για την υλοποίηση μέρους της ποσότητας των ειδών του διακηρυσσόμενου με 

την παρούσα προμήθειας, δεν γίνονται δεκτές.  

ΑΡΘΡΟ 17. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές 

σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  
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2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη 

επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 

3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 

ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

4. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε 

είδος και κάθε τύπο προσφερόμενου υλικού. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την 

Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς 

τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

5. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Προμηθευτής κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα 

αναφέρονται στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε  προϊόν θα είναι οι τελικές 

τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές 

εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν 

δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

7. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

8. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος 

της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι 

διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να 

υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 

9. Η τιμή ανά είδος για την υλοποίηση της προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, θα λαμβάνεται υπόψη 

για τη σύγκριση των προσφορών. 

10. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη 

απορρίπτονται. 

ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της Αξιολόγησης και Ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής , της 

Τεχνικής Αξιολόγησης, και τέλος της Οικονομικής Αξιολόγησης,  η Επιτροπή θα συντάξει 

πρακτικό το οποίο και θα διαβιβάσει στην  Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφαίνεται σχετικά 

και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της. 

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, είναι η χαμηλότερη 

τιμή. 

ΑΡΘΡΟ 19. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι 

περιπτώσεις : 

1. Έλλειψη οποιουδήποτε ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, εγγράφου, ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 

ΔΗΛΩΣΗΣ (ΆΡΘΡΟΥ 11),δικαιολογητικού που προβλέπεται από τη Διακήρυξη και την 

Τεχνική Περιγραφή. 

2. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

4. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης 

5. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

6. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 

7. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της 

αρμόδιας επιτροπής. Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως 

προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 

του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον 

Ανάδοχο, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί 

έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Με την ανάδειξη του μειοδότη τίθεται υποχρέωσή του, να προσκομίσει στο Νοσοκομείο, 

σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , όλες τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Άρθρου 11 και 

λοιπά έγγραφα που ζητούνται από την Τεχνική Περιγραφή. 

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης των Προσφορών του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες 

διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 

από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 

Σύμβαση.  
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Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. 

Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και τη 

Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο 

Προμηθευτής θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 

κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 

εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την 

παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα 

(10) ημερών από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει 

για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 118/2007 

παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο ανάδοχος 

μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος 

παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόμενες στις 

κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. 

Επίσης επίσημη γλώσσα κατά την εφαρμογή της Σύμβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο 

των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύμβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του 

Αναδόχου, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον ανάδοχο.  Διευκρινίζεται ότι μετά την υπογραφή 

της σύμβασης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα 

αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση 

σχετικά με την υπογραφείσα σύμβαση. 

Εάν μετά την κατακύρωση του Διαγωνισμού και πριν από την παράδοση των ειδών, στα 

πλαίσια της πρότασης επικαιροποίησης, έχουν ανακοινωθεί νεώτερα μοντέλα, 
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αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα που προσφέρθηκαν και 

αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να 

αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν 

επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.  

ΑΡΘΡΟ 23. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. 

 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της 

κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα 

και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007. 

Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως 

εξής: 

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος 

από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται 

από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών) και 

το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

 (β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την 

συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή τη διενέργεια του 

διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά 

τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης 

ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η 

ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η 

σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η 

ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

 (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 

μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος 

προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η 

ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε 
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αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 

συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική 

απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενστάσεων. 

Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά 

τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 

118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 

ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και 

των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 

ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση 

εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο 

(Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας, το 

ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των 

πέντε χιλιάδων (5.000)  ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 

ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του 

παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005). 

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη 

γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους.  

Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, 

από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε 

φύσεως διοικητική προσφυγή. 

Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα 

οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

16PROC004182881 2016-04-11

ΑΔΑ: 6ΗΛ34690ΩΧ-ΕΨ5



Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα 

νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 

που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία 

των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 

γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του 

Κ.Π.Δ.(118/07). 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να 

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του τμήματος που θα αναλάβει, μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και 

ποιοτική) παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλομένους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 

στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Επισημαίνεται ότι ο 

χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης 

πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.  

ΑΡΘΡΟ 25.ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. 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. 

2. 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. 

3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν το έργο δεν παραδόθηκε ή 

αντικαταστήθηκε με ευθύνη του Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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4. 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. 

  5.  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: 

α)  Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής, ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β)  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.  

γ)  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. 

δ)  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. 

       ΑΡΘΡΟ 26.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων. 
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Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. 

Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.  

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος όπως 

κάθε φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 27. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

Σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη. Δεν χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του 

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς 

του προμηθευτή. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

Α.   Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 

Β.   Τα συμβαλλόμενα μέρη 

Γ.   Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα 

Δ.   Την τιμή 

Ε.   Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 

ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές 

Ζ.   Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

Η.   Τις προβλεπόμενες ρήτρες 

Θ.   Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

 Ι.   Τον τόπο και χρόνο πληρωμής 

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων 

σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου.  

ΑΡΘΡΟ 28. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
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Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις 

απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με 

βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην 

Ελλάδα. 

ΑΡΘΡΟ 29. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 

συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 

οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 

στην εν λόγω προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία 

για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 

Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από εργαζόμενους, 

που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα 

Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 

δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 

Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας. 

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας 

ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 

της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η Σύμβαση εξακολουθεί 

να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

εναπομείναντα μέλη του Προμηθευτή, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 
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περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Προμηθευτή, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του 

Προμηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 

αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των 

ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι 

Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 

Ο Προμηθευτής υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να συμμορφώνονται με 

τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

τον Ν. 3414/05. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 30. 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. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός 

του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 31. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην 

περίπτωση, στην οποία ο Προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας  

βίας, την παράδοση παραδοτέου, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται 

και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. 

Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου 

(Π.Δ. 118/07). Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε 

μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης. 
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Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του 

προμηθευτή ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της 

Διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η 

Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση 

αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές 

καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την 

παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του 

προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 

118/07. 

ΑΡΘΡΟ 32. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα 

Αρχή και ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, 

σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για 

κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να 

προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε 

διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους 

συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της 

διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.                                            

 

 Θεωρήθηκε για την ακρίβεια  

Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 

 

 

Ηµεροµηνία:  

ΑΝΑΠΛ. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

«ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ  

Π.ΓΚΟΥΛΑΚΗ – ΜΗΤΣΑΚΗ  
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ  , ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ SITE TOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία 

Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 

 

Προς 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : 

της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 

[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας], 

 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 

αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….» και 

συγκεκριμένα για την προμήθεια……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με την 

αριθμό................... Διακήρυξή σας. 
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Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ. ……. 

                                    ΜΕΤΑΞΥ Τ…… ………………………. 

 

 

ΚΑΙ 

 

 

 

ΤΗΣ ………….………………. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ………………………………………………. 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ...... 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ...... 

 

Στην [τόπος αναθέτουσας αρχής]. σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω 

συµβαλλόµενοι: 

 

Αφενός 

 

H …………………. που εδρεύει στην …………………, και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της 

παρούσας από τον …………………..………, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» 

 

και αφετέρου 

 

Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην Αθήνα …………………….. *, έχει 

αριθµό φορολογικού µητρώου ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον κο …………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο 

εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1) Την υπ. αριθ. …….. από …………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προµήθεια 

……………….». 

2) Την από …………….. και µε αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που 

υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης. 

3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο 
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Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα 

πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, 

κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν 

και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό. 

 

∆ιοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά µε την υλοποίηση του 

Έργου. 

 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή 

πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των 

τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών. 

 

Προµήθεια: …………………….., όπως εξειδικεύεται στη Σύµβαση. 

 

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. 

 

Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 

 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρµόδιο συλλογικό όργανο 

που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βασικές αρµοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση 

των όρων της σύµβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τµηµατική – οριστική). 

 

Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάµεσα ή τελικά έργα, προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 

 

Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες, που αρχίζουν να 

υπολογίζονται από την εποµένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύµβαση ως 
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αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η 

προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού 

διαστήµατος. 

 

Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την 

εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί. 

 

Συµβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) 

τη Σύµβαση, β) τη ∆ιακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. 

 

Συµβατικό τίµηµα: το συνολικό συµβατικό αντάλλαγµα για την υλοποίηση του Έργου. 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που 

αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προµήθεια «…..……………………..». Η προµήθεια θα 

πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασµό µε τους όρους της από 

…………………….. διακήρυξης και την υπ’αριθµ. ................... απόφαση κατακύρωσης της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριµένα η προµήθεια  περιλαµβάνει 

…………………………………………………………………………... 

ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της προµήθειας  ορίζεται σε …………………. από την 

Ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, µε δικαίωµα του ∆ηµοσίου για παράταση του χρόνου 

ισχύος της για τρεις (3) ακόµη µήνες. 

Παράταση της σύµβασης πέραν των τριών (3) µηνών, προϋποθέτει την έγγραφη δήλωση 

του προµηθευτή για αποδοχή αυτής. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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– ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ 

 

 Για τις εγκαταστηµένες στην Αττική χορηγήτριες εταιρείες δύο (2) ηµέρες για παράδοση. 

Για τις εγκατεστηµένες εκτός Αττικής πέντε (5) ηµέρες από της λήψεως κάθε σχετικής 

παραγγελίας . 

 Οι παραδόσεις των ειδών θα γίνονται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του χορηγητή στις 

αποθήκες του Νοσοκοµείου.   

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τις αρµόδιες επιτροπές 

παραλαβής του Νοσοκοµείου, του χορηγητή υποχρεωµένου όπως παραδώσει τα είδη 

σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Νο …….που αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης αυτής. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 Ο χορηγητής υποχρεούται να αντικαθιστά δωρεάν τα είδη που απορρίπτονται κατά το 

στάδιο της παραλαβής. 

 Για την αντικατάσταση των ειδών ισχύει ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 4α της 

παρούσας σύµβασης για την παράδοση των ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης από υπέρβαση τµηµατικής ή συνολικής 

προθεσµίας µε υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 32 του Π∆ 118/07 και µε τα παρακάτω: 

 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.∆. 118/2007. 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό 

των ………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ 

……….% ……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά 

……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€). Ο Ανάδοχος 

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 Αναδόχου 

για την εκτέλεση της προµήθειας , χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 
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Οι πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου 

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωµή. 

 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). 

 

Στην αµοιβή του αναδόχου,  χωρίς ΦΠΑ, περιλαµβάνονται οι  υπέρ τρίτων νόµιµες 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

 

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν 

σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης της Προµήθειας . 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη µε 

αριθµό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού 

…………………….. ευρώ (………………. €) (5% της συµφωνούµενης µε την παρούσα 

αµοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή 

της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγµα της ∆ιακήρυξης. 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων της προµήθειας , ύστερα από 

την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και 

σύµφωνα µε οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου. 

 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε 

περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστηµα 

τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείµενη κατάπτωση. 

ΑΡΘΡΟ 8. 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. 
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Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών στο σχετικό αίτηµα 

του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή 

του αιτήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναστείλει την εφαρµογή µέρους ή του συνόλου 

της παρούσας µε έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π∆ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν 

δικαιούται καµία αποζηµίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή 

προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ηµεροµηνία έναρξης της 

καθώς και η πιθανολογούµενη διάρκεια της. Από την ηµεροµηνία έναρξης της αναστολής ο 

Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συµβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων 

έχει ανασταλεί. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει / λύσει τη σύµβαση µε τον Ανάδοχο 

µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 

Προµηθειών ∆ηµοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αµοιβής για την 

προµήθεια, που έχει εκτελέσει µέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει 

κανένα επιπλέον ποσό ως αποζηµίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που 

αποδεδειγµένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. 

 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 

ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύµβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ του ∆ηµοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που 

προβλέπεται στην παρούσα. 

 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε µεταγενέστερη γραπτή 

και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 

24 του Π∆ 118/07. 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προµήθειας 

, γίνει η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος και εκπληρώθουν οι τυχόν λοιπές 

συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµευθούν οι σχετικές 

εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση. 

    ΣΗΜ: ∆ιατηρούµε το δικαίωµα µείωσης 50% ή προσαύξηση 30% της ποσότητας (Π.∆ 

118/2007, άρθρο 21). 

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η από …………………….. διακήρυξη του σχετικού 

διαγωνισµού και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου 

αποτελούν συµπληρωµατικά της παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. Σε περίπτωση 

ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας 

και ισχύος είναι η ακόλουθη: 

α) Η παρούσα σύµβαση 

β) Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου 

γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου 

 

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή 

στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την 

ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα 

σύµβαση. 

 

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από 

την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται µε την παρούσα ο κ.………………………., 

κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: 210 ……………… , fax 210 …………….., 210 

…………………..  

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδροµικά 

στη διεύθυνση αυτή ή µε φαξ. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος της προµήθειας  και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε 

διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της 

σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. 
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Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα 

δικαστήρια …..[τόπος αναθέτουσας αρχής]….., εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το 

κοινοτικό. 

 

∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, 

να προβλεφτεί στη σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε 

διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. 

Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα 

ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. 

 

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο 

συµβαλλόµενο µέρος. 

 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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