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Αναρτηρέα στο Διαύγεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1ης Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΥΠΔΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες : Χ. ΒΛΑΔΟΥ
Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντου 45-47
Ταχ. Κώδικας:106 76
Τηλέφωνο :2132041641
Fax
:2132041838

Αθήνα 12/6/2018
Αρ. Πρωτ.11/07/285/19111

E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το «Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, προκηρύσσει τον αριθμ.
114/2018 Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ενοικιάσεως
καθισμάτων ειδικού τύπου (chaise longue) για τα Νοσηλευτικά τμήματα του Νοσοκομείου, με
ελάχιστη τιμή εκκίνησης τα 5.500,00€ ευρώ μηνιαίως, για χρονική διάρκεια ενός έτους (1) με
δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
www.evaggelismos-hosp.gr όπου έχει αναρτηθεί η σχετική διακήρυξη.

του

Νοσοκομείου

Οι προσφορές θα είναι καθαρογραμμένες χωρίς κενά, ξέσματα και διορθώσεις και θα
κατατεθούν έως τις 4/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ, στο πρωτόκολλο της
Γραμματείας του Νοσοκομείου (αρ. 317).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες-διευκρινήσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:
2132041641, 2132045060 και fax: 2132041838 τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 10:0014:00.

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Τμ. Γραμματείας:

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

Ημερομηνία:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληροφορίες: Χ. ΒΛΑΔΟΥ
Τηλέφωνο
: 213 204 1641
FAX
: 213 204 1989
E-Mail : promithies@evaggelismos-hosp.gr
Website: http://www.evaggelismos-hosp.gr/

Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και στο Site του Νοσοκομείου

ΑΘΗΝΑ, 12/6/2018
Αρ. Πρωτ.: 11/07/285/19111

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 114/2018
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (CHAISE LONGUE) ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212) περί τρόπου
ενέργειας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών,
μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων
κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών.
2. Την υπ’ αριθμ. 74 απόφαση της 178ης Συνεδρίας της 15/11/2017 (ΑΔΑ: ΩΥΝΛ4690ΩΧ8Ρ9) του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκε η
σκοπιμότητα διενέργειας του παρόντος πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 68 απόφαση της 195ης Συνεδρίας της 23/5/2018 (ΑΔΑ: 6ΠΤ64690ΩΧΖΒ2) του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι
της παρούσας Διακήρυξης, ορίστηκε το ποσό της μηνιαίας τιμής εκκίνησης καθώς και
το ποσό της ημερήσιας τιμής ενοικίασης πολυθρόνων από τους νοσηλευόμενους
ασθενείς και τους συνοδούς τους και επιπλέον ορίστηκε η χρονική διάρκεια της
σύμβασης καθώς και η παράταση αυτής.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
ενοικιάσεως καθισμάτων ειδικού τύπου (chaise longue) για τα Νοσηλευτικά Τμήματα του
Νοσοκομείου
με ελάχιστη μηνιαία τιμή εκκίνησης 5.500,00€ (πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

114/2018
4/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00π.μ
ΛΗΞΗ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 4/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
10:00π.μ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γραφείο
Προμηθειών
του
Νοσοκομείου
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η μεγαλύτερη τιμή
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΈΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης εστάλη για δημοσίευση:
1. Εφημερίδες : ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
2. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/prokyrikseis/prokyrikseis
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα καταβληθούν από αυτόν
στο Νοσοκομείο κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η λήψη των εγγράφων της διακήρυξης θα γίνεται (δωρεάν) από την ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου http://www.evaggelismos-hosp.gr/index.php/prokyrikseis/prokyrikseis.
Οι αιτήσεις παροχής τυχόν διευκρινίσεων θα πρέπει να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της
Γενικής Γραμματείας του Νοσοκομείου ή να αποστέλλονται μέσω fax στο 2132041989.
Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του κάθε ενδιαφερόμενου η ενημέρωσή του για τυχόν
διευκρινήσεις
– τροποποιήσεις, οι οποίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του
Νοσοκομείου.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης του
Νοσοκομείου.
Οι παρεχόμενες από το Νοσοκομείο διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το
περιεχόμενο της διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν
σφραγισμένο φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας του
Νοσοκομείου (γραφείο 317) μέχρι την 4/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας δεν γίνονται δεκτές
και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των φακέλων θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 4/7/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα
11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (γραφείο 319)
Μετά την κατάθεση της προσφοράς οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν
αυτές ζητούνται από την Αρμόδια Επιτροπή είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε
κατόπιν εγγράφου του Νοσοκομείου, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Αρμοδίου
Οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω,
λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε
σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον
αποκλεισμό των προσφορών.
Ο φάκελος προσφοράς (η προσφορά) αποτελείται από δύο ξεχωριστούς φακέλους, τον
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά και τον φάκελο της
οικονομικής προσφοράς. Οι φάκελοι στο εξωτερικό τους μέρος θα αναγράφουν ευκρινώς:

Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος : επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός,
Τ.Κ., πόλη), τηλέφωνο, fax, email).
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Τον πλήρη τίτλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
Τον αριθμό της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Ο ένας φάκελος (με την ένδειξη στο εξωτερικό του «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την
τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας διακήρυξης
και ο άλλος (με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1). Ο φάκελος
της Οικονομικής Προσφοράς κατατίθεται σφραγισμένος ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ.
Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα.
Προσφορές κάτω της μηνιαίας τιμής εκκίνησης δεν γίνονται δεκτές και θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Απορρίπτεται προσφορά που είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή
ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την
κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
Απορρίπτεται προσφορά που δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της παρούσας διακήρυξης, δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά , δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο
διαγωνισμό και δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια το προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα.
Οικονομική προσφορά που είναι κάτω του οριζόμενου ποσού εκκίνησης της παρούσας
διακήρυξης ή ορίζει χρόνο ισχύος προσφορών μικρότερο του οριζόμενου από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή παρουσιάζει κατά την πλήρως και
επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από
τους όρους, τις υποχρεώσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης και
δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας απορρίπτεται
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού συνέρχεται σε δημόσια
συνεδρίαση, παραλαμβάνει από το Γραφείο Προμηθειών τους φακέλους προσφοράς και εν
συνεχεία σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο θα προβεί στον έλεγχο των
δικαιολογητικών συμμετοχής, την αποσφράγιση και τον έλεγχο των οικονομικών
προσφορών και την σύνταξη και υποβολή πρακτικού για τη διαδικασία και το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού.
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Οι φάκελοι που περιέχουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανοίγονται από την Επιτροπή, η
οποία καταγράφει στο πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον
φάκελο και μονογράφει το καθένα από αυτά ανά σελίδα. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι
οικονομικές προσφορές, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διενέργειας και Αξιολόγησης και ανακοινώνονται τα επιμέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόμενο. Όλες οι οικονομικές προσφορές καταχωρούνται σε πίνακα κατά τη σειρά
μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη μεγαλύτερη προσφορά), ο οποίος υπογράφεται από τα μέλη
της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και αποτελεί μέρος του πρακτικού της. Σε
περίπτωση απόλυτης ταύτισης των οικονομικών προσφορών διενεργείται κλήρωση με
τρόπο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της διαδικασίας
ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί.
β) Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους.
γ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.
ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι συμμετέχοντες ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την
προσφορά τους στο φάκελο δικαιολογητικών τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Α. Φυσικά, Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί στην
ελάχιστη μηνιαία τιμή εκκίνησης
2.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
3.
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ως προς τις υποχρεώσεις τους, που
αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
4.
Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
για :
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).
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).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
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οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48).
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 οποί-α
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),
υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία
Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του
Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία
να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα
ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι:
φυσικά πρόσωπα
ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
διαχειριστές Ε.Π.Ε.
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε.
Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
5.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοση απόφασης
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή
από άλλη ανάλογη διαδικασία.

6.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

7.

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος
Συγκεκριμένα:
2Α. 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
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να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα
όργανα διοίκησης αυτού.
Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και
εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά
2Β. 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 εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με
αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, 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.
8.
Α.

Β.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1599/1986, με θεώρηση
γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται :
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση μισθώσεων του
δημοσίου
Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
μισθώσεων του δημόσιου τομέα.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι:
Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς και
όλων των άρθρων του Π.Δ. 715/1979 παραιτούμενος οποιουδήποτε δικαιώματος
μείωσης του συμβατικού τιμήματος.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
του Νοσοκομείου για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
Δεν δικαιούται σε μείωση του συμβατικού τιμήματος από της κατακυρώσεως του
διαγωνισμού και εφεξής.
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Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού

Β. Συνεταιρισμοί
Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
1.
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ.
Α
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.
2.
Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα
Γ. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Α.Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
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 η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
2.
Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της
υπογραφής των δηλούντων, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι του Νοσοκομείου και το
πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του υποψήφιου από τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
5.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. Να είναι πολυθρόνα-καρέκλα με σταθερές βάσεις χωρίς τροχούς.
2. Να αποτελείται από τρία τμήματα: κεφαλής-πλάτης, καθίσματος-πυέλου και
ποδιών.
3. Να είναι ελαφριά.
4. Να αναφερθεί το συνολικό της βάρος.
5. Να έχει μεταλλικό σκελετό ανθεκτικό στην τριβή και στα χτυπήματα.
6. Να μπορεί να αντέξει μεγάλο σωματικό βάρος ≥150 kg ΣΒ.
7. Να έχει μπράτσα εκατέρωθεν για στήριξη των χεριών.
8. Να έχει μεταλλικά μπράτσα με επικάλυψη από ανθεκτικό υλικό για άνεση κατά τη
χρήση.
9. Να έχει ανακλινόμενη πλάτη με ρύθμιση κλίσης για άνεση κατά τη χρήση.
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10. Να έχει μηχανική χειροκίνητη ρύθμιση πολλαπλών θέσεων (από θέση καθίσματος
έως θέση ανάπαυσης-οριζόντια θέση).
11. Να έχει αφρώδες υλικό υψηλής αντοχής με πάχος 6-10 cm για άνεση κατά τη
χρήση.
12. Να έχει επικάλυψη στο αφρώδες υλικό, υψηλής αντοχής, ανθεκτική στις τριβές,
αντιμικροβιακή, και βραδυκαύστη.
13. Να έχει μονόχρωμη επικάλυψη για την ορατή αξιολόγηση του επιπέδου
καθαρότητας ή πιθανών ρύπων.
14. Να έχει αδιάβροχη επικάλυψη που θα επιτρέπει τον καθαρισμό και την
απολύμανση.
15. Να μην έχει κανένα υφασμάτινο τμήμα.
16. Να απέχει το αφρώδες υλικό στο τμήμα των ποδιών, σε θέση καρέκλας (καθιστή
θέση), 5-15cm από το πάτωμα για να μην λερώνεται από αυτό και τα υποδήματα.
17. Να έχει το αφρώδες υλικό στο τμήμα καθίσματος, πλάτος 50-65cm.
18. Να έχει μήκος οριζόντιας θέσης (θέση ανάπαυσης) από 160-180cm.
5.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1. Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης κατ’ αριθμητική αντιστοιχία προς τις
ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές.
2. Όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν σύστημα ποιότητας EN
ISO 9001:2008 ή νεότερο με πεδίο πιστοποίησης τη διακίνηση προϊόντων.
3. Ο κατασκευαστικός οίκος υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN
ISO 9001:2008 ή νεότερο και τα προσφερόμενα είδη να φέρουν πιστοποιητικό CE
(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).
4. Ο ανάδοχος να παραδίδει τις πολυθρόνες σε αρίστη κατάσταση και καθαρές σε
συσκευασία που να διασφαλίζει την καθαρότητα τους κατά την παράδοση στο
χρήστη, συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό απολύμανσης.
5. Ο ανάδοχος οφείλει να έχει πιστοποίηση ή να συνεργάζεται με εταιρεία που
διαθέτει σύστημα πιστοποίησης απολύμανσης.
6. Να κατατεθούν τα έγγραφα πιστοποίησης του συστήματος απολύμανσης. Σε
περίπτωση σύμβασης με εταιρεία που διαθέτει πιστοποίηση για σύστημα
απολύμανσης, να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφά που δείχνουν τη σχέση
συνεργασίας καθώς και τα πιστοποιητικά για το σύστημα απολύμανσης.
7. Ο ανάδοχος να αναφέρει το είδος του απολυμαντικού ή το σύστημα απολύμανσης
που θα χρησιμοποιείται για την απολύμανση των πολυθρόνων μεταξύ των χρήσεων
από συνοδούς ενός ασθενή σε συνοδούς άλλου ασθενή.
8. Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου του επιπέδου καθαρότητας με οπτική
αξιολόγηση καθώς και της απολύμανσης με δειγματοληπτική λήψη καλλιεργειών
κατά την παράδοση και πριν τη χρήση από τους συνοδούς του ασθενή. Επί θετικών
καλλιεργειών το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης.

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 114/2018

10 από 24

ΑΔΑ: 6ΕΕ14690ΩΧ-ΖΘΚ

9. Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις τρείς (3)
ώρες.
10. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης της πολυθρόνας, οφείλει να την αντικαταστήσει
εντός της ημέρας (σε αρίστη κατάσταση, καθαρή σε συσκευασία) συνοδευόμενη με
πιστοποίηση απολύμανσης.
11. Να κατατεθεί δείγμα για το προσφερόμενο είδος κατά την αξιολόγηση.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Η ελάχιστη αποδεκτή οικονομική προσφορά ορίζεται σε 5.500,00€ /μήνα, ανεξαρτήτως
του αριθμού των πολυθρόνων επισκεπτών που θα ενοικιάζονται.
Το μηνιαίο προσφερόμενο ποσό θα δοθεί σε Ευρώ, θα αναγράφεται δε αριθμητικώς και
ολογράφως.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια το προσφερόμενο ποσό, τότε η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Κάθε είδους άλλη δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα εγκατάστασης, εξοπλισμός, κόστος
ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λπ.) βαρύνει τον ανάδοχο.
Το προσφερόμενο ποσό θα παραμείνει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για έξι (6) μήνες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του οριζόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από το Νοσοκομείο,
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.
ΑΡΘΡΟ 8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Κάθε προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ την
ελάχιστη μηνιαία τιμή εκκίνησης, ήτοι 5.500,00€.
Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού
Παραρτήματος της παρούσας.
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Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο
διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της
υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή
του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η
εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Νοσοκομείου.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον
χρόνο λήξης της προσφοράς ήτοι συνολικά επτά (7) μήνες και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν
που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Στην περίπτωση ένωσης οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον
μισθωτή, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης.
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας
διεξαγωγής του διαγωνισμού επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας, η οποία αποφαίνεται οριστικά και αμετάκλητα επί αυτών.
Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,
εγγράφως κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξης
διενέργειας αυτού.
Οποιαδήποτε παρατυπία του διαγωνισμού, για την οποία δεν έγινε εμπρόθεσμα
ένσταση δεν παράγει κανένα δικαίωμα για τον πλειοδότη και τους συμμετέχοντες.
ΑΡΘΡΟ 10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η μεγαλύτερη προσφερόμενη τιμή.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/79.
Επίσης, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση του και αζημίως
γι’ αυτόν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας, και ιδίως:
1)
για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα
της διαδικασίας,
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2)
εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό (ασύμφορο),
3)
εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με τον υπό ενοικίαση εξοπλισμό
4)
και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο Π.Δ. 715/79.
Στην περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε ένωση, το Νοσοκομείο δύναται να
ζητήσει από τη ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του
κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.
ΑΡΘΡΟ 11. ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Η υποχρέωση έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών (νόμιμη απόδειξη ταμειακής
μηχανής ή χειρόγραφη) θεωρημένη από ΔΟΥ σε κάθε ασθενή/συνοδό που ενοικιάζει
πολυθρόνα.
Η τιμή ενοικίασης της κάθε πολυθρόνας/καθίσματος ανά ημέρα δεν θα υπερβαίνει το
ποσό των 3,00€ (τριών ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ενοικιαζόμενων πολυθρόνων ανά θάλαμο θα
καθορίζεται από το Διευθυντή του Επιστημονικού Τμήματος σε συνεργασία με την
Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Μονάδας και θα δίνεται σχετική έγγραφη άδεια.
Οι πολυθρόνες θα παραδίδονται με ευθύνη και μεταφορικά του αναδόχου στους
θαλάμους των ασθενών.
Η χρέωση θα γίνεται από τον ανάδοχο στον εκάστοτε νοσηλευόμενο ασθενή
σύμφωνα με την ανωτέρω τιμή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης από
πλευράς του Νοσοκομείου για ένα (1) επιπλέον έτος με τη σύμφωνη γνώμη του
μισθωτή.
Η εταιρεία υποχρεώνεται στις δέκα (10) πρώτες ημέρες εκάστου μηνός να
καταβάλει το καθορισμένο από την σύμβαση μηνιαίο μίσθωμα και να λαμβάνει
ισόποση απόδειξη.
Καθυστέρηση καταβολής του μισθίου πέραν των δέκα (10) ημερών αποτελεί λόγο
παράβασης της σύμβασης και καταγγελία αυτής.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει την σύμβαση σε
περίπτωση που κρίνει ότι διαταράσσεται η σωστή λειτουργία του ή δεν τηρούνται οι
όροι της σύμβασης
Το Νοσοκομείο δεν έχει επίσης καμία ευθύνη απέναντι στην ανάδοχο εταιρεία για
τυχόν απώλειες καθισμάτων/πολυθρόνων ή εξαρτημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της
σύμβασης ή για τυχόν οικονομικές ζημιές λόγω μη ενοικίασης των προβλεπόμενων
από τον ανάδοχο ειδών ή σε περίπτωση μη καταβολής του ενοικίου από τον
ενοικιαστή ασθενή.
Η εταιρεία υποχρεούται να ενοικιάζει καθίσματα/πολυθρόνες εφόσον ζητηθούν από
τους νοσηλευόμενους. Η μίσθωση αυτών των ειδών είναι ελεύθερη και εναπόκειται
στην βούληση των νοσηλευομένων. Οποιαδήποτε ενέργεια από την εταιρεία η οποία
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

τείνει στον εξαναγκασμό η πίεση της μίσθωσης προς τους νοσηλευόμενους
απαγορεύεται αυστηρά με ποινή τη λύση της σύμβασης.
Το Νοσοκομείο θα υποδεικνύει στην εταιρεία τους χώρους ανάρτησης των στοιχείων
του αναδόχου των προς ενοικίαση ειδών καθώς και τον τρόπο διάθεσης
οποιουδήποτε έντυπου υλικού.
Ο ανάδοχος θα φροντίζει να μην παρακωλύει το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο
τηρώντας τους κανονισμούς λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας καθώς και τις
υποδείξεις των Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όσον αφορά ώρες
επισκέψεων στους θαλάμους των ασθενών.
Το Νοσοκομείο μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης ανά
ασθενή είναι η αναγραφόμενη στην σύμβαση
Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται να παρέμβει προς επίλυση
διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ του αναδόχου και των νοσηλευομένων
ασθενών.
Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι της αναδόχου εταιρείας έναντι
οποιασδήποτε αρχής (εφορία κ.λ.π) για τις υποχρεώσεις της που τυχόν προκύψουν
από την εφαρμογή της σύμβασης.
Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας
που θα προκύψουν από τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρεία είναι
υπόχρεη υπέρ τρίτων.
Ο ανάδοχος φέρει την αστική ευθύνη για πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών
βλαβών που τυχόν προκληθούν από ακατάλληλο ή μη ασφαλή εξοπλισμό που θα
διαθέτει κατά την ενοικίαση.
Απαγορεύεται αυστηρά ή οποιαδήποτε επέμβαση εκ μέρους του αναδόχου, στις Η/Μ
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου (πρίζες ρεύματος – πρίζες τηλεόρασης κλπ)
Παραβίαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση καταγγελία και διακοπή της
σύμβασης.
Απαγορεύεται η ενοικίαση πολυθρόνων στην ΚΕΘ, στην Μονάδα Εμφραγμάτων, στο
Ψυχιατρικό Τμήμα, στις απομονώσεις, στην Ψυχιατρική Μονάδα της Μάρνης
(Εξωτερική Μονάδα) και στις Α και ΑΒ θέσεις του Νοσοκομείου.
Απαγορεύεται η ενοικίαση των ειδών σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους πλην των
θαλάμων νοσηλείας. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ζητηθεί η ενοικίαση
ειδών από άλλους χώρους ή Τμήματα, θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται σχετικό
αίτημα προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου από τον ενδιαφερόμενο και μόνο
κατόπιν σχετικής έγκρισης θα είναι δυνατή η ενοικίαση.
Η μη αυστηρή τήρηση των ανωτέρω θα επιφέρει λύση της σύμβασης
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ΑΡΘΡΟ 12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Απαγορεύεται ρητώς δια της παρούσης και επί ποινή ακυρότητας, η παροχή από τον
Ανάδοχο οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εντός των χώρων του Νοσοκομείου πέραν της
συμβατικής.
ΑΡΘΡΟ 13. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ – ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, συντάσσει Πρακτικό
Αξιολόγησης το οποίο διαβιβάζεται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου για λήψη απόφασης
κατακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση όπου δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι προσέφεραν το ίδιο τίμημα ο
πλειοδότης προκύπτει από κλήρωση που θα διενεργηθεί σε δημόσια συνεδρίαση.
Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ των μη
προκριθέντων.
Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται στον πλειοδότη με επιστολή ο οποίος καλείται
εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προσέλθει στο Νοσοκομείο για την
υπογραφή του Συμφωνητικού.
Το Συμφωνητικό καταρτίζεται δια συμβολαιογραφικού ή ιδιωτικού εγγράφου.
Για την υπογραφή του Συμφωνητικού ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί του συνολικού ετήσιου τιμήματος της
σύμβασης η οποία θα επιστραφεί μετά την λήξη και την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
ΑΡΘΡΟ 14. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για υπογραφή του Συμφωνητικού εντός δέκα πέντε (15)
ημερολογιακών ημερών, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου τον κηρύσσει έκπτωτο και καταπίπτει
υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Το Νοσοκομείο μπορεί να
προχωρήσει σε ανάδειξη νέου αναδόχου χωρίς διαγωνισμό σε βάρος του τελευταίου
πλειοδότη, του τελευταίου υποχρεουμένου σε πληρωμή της τυχόν προς τα κάτω διαφοράς
του τιμήματος μέχρι λήξεως του (όπως αυτή ορίζεται από την διακήρυξη), λόγω της
αθετήσεως της υποχρέωσης αυτού, για υπογραφή του Συμφωνητικού.
Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρεώσεις του αναδειχθέντος πλειοδότη
βεβαιώνονται δια καταλογισμού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, το
δε καταλογιζόμενο ποσό, εισπράττεται κατά την διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων
Εσόδων.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δύναται μονομερώς να λύσει την σύμβαση εφόσον δεν τηρούνται
η όροι της σύμβασης συμπεριλαμβανομένων και των όρων ενοικίασης πολυθρόνων χωρίς
ο ανάδοχος να δύναται να αξιώσει αποζημίωση.
ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Διαγωνισμός και το Συμφωνητικό που θα προκύψει διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο
κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ Α’ 212): Περί τρόπου ενεργείας υπό των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και
εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών ως και
εκτελέσεως εργασιών.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή του
συμφωνητικού, η Αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που θα είναι αδύνατο να επιλυθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Θεωρήθηκε για την ακρίβεια
Η Προϊσταμένη Γραμματείας

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

Ημερομηνία:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ……………………..
ΑΦΜ :…………………………………..
ΔΟΥ: ……………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :…………………………
ΤΗΛ: …………………………………….
FAX: ……………………………………..
Εmail: …………………………………..

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ «Γ.Ν.Α
Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 114/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (CHAISE LONGUE) ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Αφού έλαβα γνώση των όρων της αριθμ. 114/2018 διακήρυξης συμπεριλαμβανομένων και
των όρων ενοικίασης καθισμάτων ειδικού τύπου τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και
ανεπιφύλακτα
προσφέρω
το
ποσό
των
……………….……………………………………….(ολογράφως)……….…. € (αριθμητικός) ανά μήνα ως
τίμημα για την ενοικίαση καθισμάτων ειδικού τύπου στα νοσηλευτικά τμήματα του
Νοσοκομείου.
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ (σφραγίδα)

-

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να διαμορφώσουν το έντυπο της οικονομικής
προσφοράς με διαφορετικό τρόπο και να συμπεριλάβουν τις πληροφορίες που επιθυμούν, αρκεί
να περιλαμβάνονται με σαφήνεια και ακρίβεια οι ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται από τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Νο 114/2018

17 από 24

ΑΔΑ: 6ΕΕ14690ΩΧ-ΖΘΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εκδότης: ……………………………….. (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα. ΤΚ. 10676
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. …………………………….….. ποσού …………..…………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................…………………………………..,
ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................…………………………………..
ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.……………… Διακήρυξη του Γ.Ν.Α. «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την ……………………….. για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης:
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... [ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο
χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου
ισχύος της προσφοράς]
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο
οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το
άρθρο ... της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης

………………………………..
(Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς:
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα. ΤΚ. 10676
Εγγύησή μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ……….. της υπ αριθ ......... σύμβασης “(τίτλος
σύμβασης)”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ........................ Διακήρυξη για την προμήθεια
………………….. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την........................... του Γ.Ν.Α. «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της
σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
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Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να
εκδίδουμε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …….
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ –
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
………………………………
ΓΙΑ ΤΗΝ «………»
Μέσα από την Διαδικασία του Πλειοδοτικού Διαγωνισμού
της (ημερομηνία)
Στην Αθήνα σήμερα την .........…………….. του έτους …………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» που εδρεύει στην Αθήνα, στην
Οδό Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 106 76 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
τον κ. ……………………….. …………………..………, 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 ΔΟΥ............ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο
…………………….., σύμφωνα με το …………………………………… και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. 114/2018 διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής για την
Ανάδειξη Αναδόχου ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (CHAISE LONGUE) ΓΙΑ ΤΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
2) Την με αριθ. Πρωτ. .........../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.
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3) Την υπ. αριθ. ................... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το
αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,
αριθμός τηλεφώνου, fax, e mail κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας
της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό
αυτό.
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας στον Προμηθευτή σχετικά με την
υλοποίηση της ως άνω προμήθειας.
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.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Αναθέτουσα αρχή: Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική»
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
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 της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά
ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση στην ενοικίαση πολυθρόνων/καθισμάτων
ειδικού τύπου (chaise Longue) στους θαλάμους ασθενών των νοσηλευτικών τμημάτων του Γ.Ν.Α. «Ο
Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική».
Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται στο ποσό των …………………€ ………….….. ανεξαρτήτως του αριθμού
πολυθρόνων/καθισμάτων που θα ενοικιάζονται.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό ενοικίαση ειδών θα είναι σύμφωνα με το Άρθρο 5 (παρ. 5.1,
παρ. 5.2) της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος για την ενοικίαση των πολυθρόνων θα τηρεί τους παρακάτω όρους και συμφωνίες.
1. Η υποχρέωση έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών (νόμιμη απόδειξη ταμειακής μηχανής ή
χειρόγραφη) θεωρημένη από ΔΟΥ σε κάθε ασθενή/συνοδό που ενοικιάζει πολυθρόνα.
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2. Η τιμή ενοικίασης της πολυθρόνας ανά ημέρα δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 3,00€ (τριών
ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.

3. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ενοικιαζόμενων πολυθρόνων ανά θάλαμο θα
καθορίζεται από το Διευθυντή του Επιστημονικού Τμήματος σε συνεργασία με την
Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Μονάδας και θα δίνεται σχετική έγγραφη άδεια.
4. Οι πολυθρόνες θα παραδίδονται με ευθύνη και μεταφορικά του αναδόχου στους θαλάμους
των ασθενών.
5. Η χρέωση θα γίνεται από τον ανάδοχο στον εκάστοτε νοσηλευόμενο ασθενή σύμφωνα με
την ανωτέρω τιμή για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση.

6. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης από
πλευράς του Νοσοκομείου για ένα (1) επιπλέον έτος με τη σύμφωνη γνώμη του
μισθωτή.
7. Η εταιρεία υποχρεώνεται στις δέκα (10) πρώτες ημέρες εκάστου μηνός να
καταβάλει το
καθορισμένο από την σύμβαση μηνιαίο μίσθωμα και να λαμβάνει ισόποση απόδειξη.
8. Καθυστέρηση καταβολής του μισθίου πέραν των δέκα (10) ημερών αποτελεί λόγο
παράβασης της σύμβασης και καταγγελία αυτής.
9. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει την σύμβαση σε
περίπτωση που κρίνει ότι διαταράσσεται η σωστή λειτουργία του ή δεν τηρούνται οι όροι
της σύμβασης
10. Το Νοσοκομείο δεν έχει επίσης καμία ευθύνη απέναντι στην ανάδοχο εταιρεία για τυχόν
απώλειες καθισμάτων/πολυθρόνων ή εξαρτημάτων καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης ή
για τυχόν οικονομικές ζημιές λόγω μη ενοικίασης των προβλεπόμενων από τον ανάδοχο
ειδών ή σε περίπτωση μη καταβολής του ενοικίου από τον ενοικιαστή ασθενή.
11. Η εταιρεία υποχρεούται να ενοικιάζει καθίσματα/πολυθρόνες εφόσον ζητηθούν από τους
νοσηλευόμενους. Η μίσθωση αυτών των ειδών είναι ελεύθερη και εναπόκειται στην
βούληση των νοσηλευομένων. Οποιαδήποτε ενέργεια από την εταιρεία η οποία τείνει στον
εξαναγκασμό η πίεση της μίσθωσης προς τους νοσηλευόμενους απαγορεύεται αυστηρά με
ποινή τη λύση της σύμβασης.
12. Το Νοσοκομείο θα υποδεικνύει στην εταιρεία τους χώρους ανάρτησης των στοιχείων του
αναδόχου των προς ενοικίαση ειδών καθώς και τον τρόπο διάθεσης οποιουδήποτε έντυπου
υλικού.
13. Ο ανάδοχος θα φροντίζει να μην παρακωλύει το ιατρικό και νοσηλευτικό έργο τηρώντας
τους κανονισμούς λειτουργίας της Νοσηλευτικής Μονάδας καθώς και τις υποδείξεις των
Προϊσταμένων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας όσον αφορά ώρες επισκέψεων στους
θαλάμους των ασθενών.
14. Το Νοσοκομείο μπορεί να ελέγχει οποιαδήποτε στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης ανά ασθενή
είναι η αναγραφόμενη στην σύμβαση
15. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υποχρεούται να παρέμβει προς επίλυση
διαφορών που τυχόν προκύψουν μεταξύ του αναδόχου και των νοσηλευομένων ασθενών.
16. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι της αναδόχου εταιρείας έναντι
οποιασδήποτε αρχής (εφορία κ.λ.π) για τις υποχρεώσεις της που τυχόν προκύψουν από την
εφαρμογή της σύμβασης.
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17. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της αναδόχου εταιρείας που
θα προκύψουν από τη σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο. Η εταιρεία είναι υπόχρεη υπέρ
τρίτων.
18. Ο ανάδοχος φέρει την αστική ευθύνη για πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών
που τυχόν προκληθούν από ακατάλληλο ή μη ασφαλή εξοπλισμό που θα διαθέτει κατά την
ενοικίαση.
19. Απαγορεύεται αυστηρά ή οποιαδήποτε επέμβαση εκ μέρους του αναδόχου, στις Η/Μ
εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου (πρίζες ρεύματος – πρίζες τηλεόρασης κλπ) Παραβίαση
του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση καταγγελία και διακοπή της σύμβασης
20. Απαγορεύεται η ενοικίαση πολυθρόνων στην ΚΕΘ, στην Μονάδα Εμφραγμάτων, στο
Ψυχιατρικό Τμήμα, στις απομονώσεις, στην Ψυχιατρική Μονάδα της Μάρνης (Εξωτερική
Μονάδα) και στις Α και ΑΒ θέσεις του Νοσοκομείου.
21. Απαγορεύεται η ενοικίαση των ειδών σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους πλην των θαλάμων
νοσηλείας. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, ζητηθεί η ενοικίαση ειδών από
άλλους χώρους ή Τμήματα, θα πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται σχετικό αίτημα προς την
Διοίκηση του Νοσοκομείου από τον ενδιαφερόμενο και μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης θα
είναι δυνατή η ενοικίαση.
22. Η μη αυστηρή τήρηση των ανωτέρω θα επιφέρει λύση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ
Απαγορεύεται ρητώς δια της παρούσης και επί ποινή ακυρότητας, η παροχή από τον Ανάδοχο
οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας εντός των χώρων του Νοσοκομείου πέραν της συμβατικής.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της με
δυνατότητα παράτασης από πλευράς του Νοσοκομείου για ένα (1) επιπλέον έτος με τη σύμφωνη
γνώμη του μισθωτή.
ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούνται να προκαταβάλλει στο ταμείο του Νοσοκομείο, τις πρώτες δέκα (10)
ημέρες κάθε μήνα το ποσό των…………………€ ………….….. συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ και θα
λαμβάνει ισόποση απόδειξη.
Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν του καθορισμένου αποτελεί λόγο παράβασης των
όρων της σύμβασης και καταγγελία αυτή.
ΑΡΘΡΟ 7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση σε περίπτωση που κρίνει ότι
διαταράσσεται η σωστή λειτουργία του ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 8. 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% επί του
συνολικού ετήσιου μισθώματος), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το
αντίστοιχο υπόδειγμα της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια ισχύος της, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα
συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται
να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, και της τελικής έγκρισης από την
Αναθέτουσα αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.
Για επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν προκύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου, κατά
την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων έλαβε ο
Ανάδοχος και δύο η Αναθέτουσα Αρχή.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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