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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΥΠ.ΑΡ.  24 /2010 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  KAΛΣΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΕΠ 00307-34000 
ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ- CPV 18316000)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.Κ, ΤΩΝ  Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ & 
ΤΗΣ ΜΨΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 14.122,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23% 
Το Γενικό Νοσοκομείο  Κορίνθου , έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄19/1995). 
2. Ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
247 τ.Α) 
3. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
81/2005), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 175/2005) και 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
25/2007). 
4. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 « Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείαςκαι 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 134/τ.Α/18.6.07)  
5.   Τις διατάξεις 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.  
6.   Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’  
204 /19-7-1974)  
7. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της  
σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την  
οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.».  
8. Τις διατάξεις 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».  
9. 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».  
10.Τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 150/2007).  
11. Την με αρ. 1/1.2.2010 ΚΥΑ των Υπουργείων Υ.Υ. & Κ.Α. και Οικονομικών, με την οποία εντάχθηκε το 
υπό προμήθεια είδος στο ΠΠΥΥ 2010 (ΦΕΚ  99/τ.Β/ 3.2.2010) 
12.Tις υπ΄αριθμ.11/27.5.2010 και 14/21-07-2010  αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 
13.  Το  υπ΄αριθμ 14/18.6.2010 (θ: 71) απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας  του 
Υ.Υ.& Κ.Α.  σχετικά με έγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
                                                                 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
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Πρόχειρο διαγωνισμό,  για την  προμήθεια KAΛΣΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ (ΚΑΕΠ 00307-34000 ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ 
ΓΕΝΕΙ), τεμάχια 5.160,  για τις ανάγκες του Γ.Ν.Κ., των Κ.Υγείας του Νομού (Λουτρακίου, Νεμέας, Κιάτου, 
Ξυλοκάστρου και Γκούρας) και της ΜΨΑ «Ψυχαργώς»  και με κριτήριο κατακύρωσης και τελικής επιλογής 
προμηθευτή τη χαμηλότερη τιμή , με συνολικό προϋπολογισμό 14.122,00€   συμπ/νου ΦΠΑ .(KAE 1532), 



 2

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τα δείγματα των ζητούμενων ειδών που περιλαμβάνονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ΄, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει  21 Σεπτεμβρίου  2010  ημέρα   Τρίτη και ώρα  12:00 π.μ.   στην  Αίθουσα  Διαλέξε-
ων του Νοσοκομείου. 
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, 
δηλαδή μέχρι 20 Σεπτεμβρίου  2010    ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  14:00 μ.μ. στη Γραμματεία του 
Γ.Ν.Κορίνθου.  
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού) .  
Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι 
τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 
Η δαπάνη για την προμήθεια   των  ανώτερων ειδών  ( παράρτημα A ) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1532).  
   H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ  μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών   ενταλμάτων πληρωμής 
από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 
α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
 Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η 
σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής 
είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 
     ‘Ολα  τα δικαιολογητικά  και οι προσφορές  θα πρέπει να έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου – Κ.Π.Δ.), 
εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) 
ημέρες. 
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερό-
μενους προμηθευτές  συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και 
οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 
παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως 
άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 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 κατά της διακήρυξης.  
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να 
απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 
Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν 
εξετάζονται. 
H διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr και αντίγραφα της 
διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό  Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών), όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. 
 

http://www.hospkorinthos.gr/
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Άρθρο 1Ο 

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
1.Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε σφραγισμένο φάκελο 
που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.. 
2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες 
από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς  καθώς στον φάκελο της τεχνικής  και οικονομικής προσφοράς  (ο 
οποίος  θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντος , επωνυμία –διεύθυνση –τηλέφωνο-ΦΑΞ- 
ΑΦΜ)   θα  πρέπει να αναγράφεται  ευκρινώς  : 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53  - ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΚ 201 00 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :  24  /2010 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΚΑΛΣΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 21/ 09 /2010 και ώρα 12.00π.μ. 

4. Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο της 
προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : 
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις επί μέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι, με 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και συγκεκριμένα: 
Α. .Φάκελος δικαιολογητικών 
Β. Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον 
κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης στο φάκελο 
αυτό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία. 
Γ.Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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. 
5.  Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα 
του, οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη 
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της 
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 
6. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν 
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από 
τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον 
έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτε-
ται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής 
αξιολόγησης των προσφορών. 
7.    Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 
118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την 
προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την 
κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι  διαγωνιζόμενοι παρέχουν 
διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 
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παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
  8.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν 
πενήντα (150) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που 
αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλε-
πόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα 
ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λάβει 
χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007. 
Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές προσφορές 
απορρίπτονται.  
  9. Η ανάδειξη του Προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Συνεπώς, για την αξιολόγηση 
των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές , από 
εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης. 
 
Η προσφορά  υποβάλλεται  για το σύνολο των ζητουμένων ειδών, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, χωρίς Φ.Π.Α. και με 
τον Φ.Π.Α. αναφέροντας το ποσοστό αυτού.  
 
Η  τιμή  των προσφερόμενου είδους δεν πρέπει να ξεπερνά  την  τιμή  του είδους,  για όσα υπάρχουν  
στο παρατηρητήριο τιμών 
 
10. Οι προμηθευτές, για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, θα προσκομίσουν 
δωρεάν δείγματα για το προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα 
αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή. Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη 
συνιστά την απόρριψη της προσφοράς για τα είδη αυτά.    
   11. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές 
της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 
118/2007). 
Β ) ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:  
Β.1. Στον κλειστό  Φάκελο με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ τοποθετείται: 
 (Α)Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, 
• Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας 
• Δεν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα 
• Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου 
• Συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 
• Δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα  
• Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των 
υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. 
• Δεν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την 
Υπηρεσία 
• Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περί-
πτωση (1)  του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 
• Είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής α-
σφάλισης (κύριας και επικουρικής)  
• Είναι φορολογικά  ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
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• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
• Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/07 καταστάσεις,  δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 
•   Ο Προμηθευτής  ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης. 

(Β) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 
περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007) 
2. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρί-
πτεται ως απαράδεκτη.  
Β.2. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται όλα τα έγγραφα 
απαραίτητα  σε δύο αντίγραφα ένα  πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο η  τεχνική προσφορά  που πρέπει 
οπωσδήποτε να περιλαμβάνει  επί ποινή απόρριψης: 
   α) Πλήρη τεχνική περιγραφή καθώς και λοιπά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής στην ελληνική 
γλώσσα, όλα  θα φέρουν  συνεχή  αρίθμηση καθώς και ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγρα-
φο) με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική 
αξιολόγηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας Διακήρυξης 
β) Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο είδος πληροί  τις 
απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 
γ)  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, με την οποία θα 
αναφέρει την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της. Όταν ο προσφέρων δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική 
μονάδα, οφείλει να δηλώσει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν 
και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα προς τον φορέα 
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται 
ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης 
αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 
δ) Εάν διαπιστωθεί από το Νοσοκομείο ανυπαρξία της  επιχειρηματικής  μονάδας που δηλώθηκε με την 
προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και στον προμηθευτή 
μπορεί να επιβληθούν και κυρώσεις. Η προσφορά απορρίπτεται επίσης  και όταν  στην επιχειρηματική μονάδα 
που δηλώνεται για την κατασκευή του προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού. 
ε) Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας 
που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση.  
   Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας 
ή διακοπής λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά την σύναψη της 
σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή.  
    Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 
(Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας για την σύνταξη τεχνικών πρακτικών είναι επιθυμητή και ταυτόχρονη 
κατάθεση της τεχνικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, δισκέτα, CD, κ.λ.π) 
 Κατά τα λοιπά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας Διακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας. 
Β.3) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα σε δύο 
αντίγραφα ένα  πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο η οικονομική προσφορά,  η οποία θα περιέχει τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης διαμορφωμένα ως εξής:  
− Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) ανά τιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. και 
θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως.  
− Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων εκτός ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται 
υπόψη η τιμή ολογράφως (παρ.1 αρθρο 16 ΠΔ 118/2007). 
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− Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό 
προμήθεια είδη και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.  
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και 
λήξη της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 
του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι 
την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους (παρ.5 άρθρο 16 Π{Δ 118/2007). 
(Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας για την σύνταξη οικονομικών πρακτικών είναι επιθυμητή και 
ταυτόχρονη κατάθεση της οικονομικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή, δισκέτα, CD, κ.λ.π) 
  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή  η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω  συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον 
διαγωνισμό.  

Άρθρο 2Ο

Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών 
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του 
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού). 
2. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία  και ώρα 
που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
3. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Οι φάκελοι των  δικαιολογητικών , τεχνικών και οικονομικών προσφορών  αποσφραγίζονται , μονογράφονται  και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή   κατά φύλλο. 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η επιτροπή διεξαγωγής και αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των  προσφορών τους, προς τους όρους της διακήρυξης. 
 Η επιτροπή  μετά την  έλεγχο  των δικαιολογητικών  , τεχνικών  και οικονομικών προσφορών προβαίνει στην 
σύνταξη  πρακτικού αξιολόγησης 
   Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη  τιμή  από τις 
προσφερόμενες τιμές.  Οι τιμές των προσφερόμενων  ειδών δεν πρέπει να ξεπερνούν  τις τιμές των  
ειδών  για  όσα υπάρχουν  στο παρατηρητήριο   τιμών .  
4. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων λαμβάνουν ταυτόχρονα γνώση 
των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής  καθώς και των στοιχείων της  
προσφοράς.  
.5.   Τις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 21 του ΠΔ 118/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθ.38 του 
ΠΔ 118/07. 
 

Άρθρο  3Ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Το πρακτικό  της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την 
έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 
προμηθευτή.  
 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) 
ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την παρέλευση δεκαήμε-
ρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 
Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 
όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 
εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες  
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Η  προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύμβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής 
από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για 
την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης αναστέλλεται για 
όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστι-
κών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά 
μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου. 
 

Άρθρο  4Ο 

Διοικητικές προσφυγές 
1. 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. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του Νοσοκομεί-
ου, ως εξής: 
2.1. 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 το 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 Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 
2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε 
προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την 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 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. 
2.3. 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 αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 
2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότη-
τα 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 κατακυρωτι-
κής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 
ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
3.Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται 
δεκτές. 
4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, προσκομίζε-
ται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογι-
ζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, 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 καταχω-
ρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και 
το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005). 
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5.  Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσί-
ας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της 
σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. 
6. 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 το Δ.Σ. του νοσοκομείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλoγικoύ οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη 
οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
7.Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 
του Π.Δ. 118/2007. 
8.Στους ενδιαφερόμενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης δοτικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή 
παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της έκδοσης 
κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 του Ν. 
2955/2001). 
                                                                  Άρθρο  5o 
                                              Χρόνος ισχύος της σύμβασης 
1. Η σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους τυχόν περισσότερους προμηθευτές που θα επιλεγούν, θα έχει 
διάρκεια   από της υπογραφής της και μέχρι της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής καθώς και της 
αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος.  

Άρθρο     6Ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
1. Η παράδοση των υλικών θα γίνει εφάπαξ και θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα  (30)  ημερολογια-
κών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 
.2. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών 
μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε 
υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
(άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, 
τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί 
το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου. 
  4. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα 
από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή 
άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 
συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  
5. Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται πιο 
πάνω (30 ημερολογιακές ημέρες), απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
6 Η οριστική παραλαβή των ειδών της προμήθειας θα γίνεται από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις  του ΠΔ 118/97 .  
7. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια πώλησης τον αριθμό της 
σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς των υλικών του Νοσοκομείου, όπως αυτοί φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και 
τη σύμβαση, καθώς και τον αύξοντα αριθμό της καταχωρηθείσας προσφοράς του. 
  

Άρθρο 7Ο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα 
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών, οι εγγυήσεις περιλαμ-
βάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των 
εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
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2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
2.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  καταθέσει έως 
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.  
2.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το 
συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.  
 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της. 
2.3. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
2.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ότι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 
118/2007 (Κ.Π.Δ.).. 
2.5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των 
παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 
 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του  παραρτήματος Β.΄. 
Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά 
ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που 
καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  
 

Άρθρο  8o 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ 

1. Ο προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και 
απo κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει απo αυτήν, με απόφαση τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. του Νοσοκομείου, 
ύστερα απo γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου. 
Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα πού απορρέει απ' αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν 
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 
αίτησή του. 
2. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 
- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 
Νοσοκομείου. 
-  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα 
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που  γίνεται σε 
βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με 
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007. 
3. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς 
όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής 
τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του 
άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.   
4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των τυχόν 
προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 
5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο χορηγητής 
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την 
κακή εκτέλεση της σύμβασης.  

 



 10

Άρθρο 9ο  
ΠΛΗΡΩΜΗ 

1. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από 
την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση 
επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 
από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του 
τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει συντελεστεί η οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 
Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). 
2. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο 
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί 
σχετική αίτηση του προμηθευτή.  
3. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη 
θεώρηση αυτού, β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις λοιπές 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές 
προδιαγραφές κ.λ.π.). 
4. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
ενδεικτικά: 

• Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

• Επί του  πιο πάνω ποσού επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 
ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

• Του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

• Ποσοστού 2‰ παρ.7 άρθρο 6 Ν.3580/07 

• Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07 

• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση  

5. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.  

6. Tα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον Προμηθευτή 

 

Άρθρο 10ο

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού 
1.  Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
διενέργεια του διαγωνισμού και την  συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν 
στην Ελληνική.  
2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο κατά 
την διάρκεια της σύμβασης. 
3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 
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Άρθρο 11Ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρή-
σει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Νοσοκομείου. 
 

Άρθρο 12Ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του 
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79 – 85 
του Ν. 2362/1995. 
Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την 
ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Κορίνθου. 

 
                                                                                     Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 
 
 

                                                                                     ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ 
Για την ακρίβεια  
Η Πρ/νη  Γραμματείας  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                              
 
                            
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Τμήμα: Οικονομικό 
Γραφείο: Προμηθειών    
Αριθμ.Πρωτ.  13656/30-8-2010                                               

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. 24 /2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΛΣΟΝ  (ΚΑΕΠ  00307-34000 
ΚΑΛΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ- CPV 18316000)  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ  Γ.Ν.Κ, ΤΩΝ  Κ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ & ΤΗΣ ΜΨΑ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» , ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ  ΔΑΠΑΝΗΣ 

14.122,00€  ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23% 
 

 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΚΑΛΣΟΝ  (ΤΕΜΑΧΙΑ 5.160) 

1. Τίτλος νήματος 40 den. 
2. Η σύνθεση να αποτελείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από πολυαμίδιο 80% να έπεται σε περιεκτικότητα 

το ελαστομερές LYCRA 20%. 
3. Τα μεγέθη 1-3 να υπάρχει βαμβακερός καβάλος. 
4. Τα μεγέθη 4-5 να διαθέτουν δύο ραφές πίσω, ειδικά για άτομα με μεγάλη περιφέρεια.  
5. Το ελαστομερές να έχει τουλάχιστον 1500 περιελίξεις ώστε το καλσόν να εξασφαλίζει σταδιακή συμπίε-

ση και τέλεια εφαρμογή στο σώμα, μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα. 
6. Να έχει ελαστικό κυλοτάκι με ελαστομερές νήμα, τύπου ελαφρού λαστέξ για καλύτερη εφαρμογή και 

ενίσχυση στη φτέρνα και τα δάκτυλα. 
7. Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία που θα φέρει τις επισημάνσεις μεγέθους, χρώματος, σύνθεσης 

και τα στοιχεία του κατασκευαστή. 
8. Το χρώμα να είναι μπεζ ή χρώμα ποδιού. 
9. Να κατατεθεί  αποδεικτικό πιστοποίησης ποιότητας του προϊόντος από τον κατασκευαστή. 
10. Είναι απαραίτητη η υποβολή δειγμάτων επί ποινή απόρριψης. 
 

Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει 
ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή. Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη 
συνιστά την απόρριψη της προσφοράς.    

Η  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Για την ακρίβεια  
Η Πρ/νη  Γραμματείας                                                                          ΣΚΕΠΕΡΣ ΑΜΑΛΙΑ  
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Β’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 
Προς 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
         
 
 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 
- ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επι-
στολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. 
…….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………..Δ\νση………………………………………………………….για 
την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε 
μαζί σας για τη προμήθεια ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του …………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. 
αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  
 
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της α-
παίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά-
στοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
 
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επι-
στροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δο-
θεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικο-
νομικών για την Τράπεζά μας.- 

 



Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                              
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

Κόρινθος  σήμερα την ................................ ημέρα      της εβδομάδας……………… μεταξύ των συμβαλλόμενων 
αφενός του Γενικού Νοσοκομείου  Κορίνθου  (αποκαλούμενου στη συνέχεια «το Νοσοκομείο») το οποίο 
εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικητή αυτού. ………………………………………………. και αφετέρου της 
Εταιρείας ........................ νομίμως εκπροσωπούμενη (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Προμηθευτής»),η 
οποία εδρεύει στην .............  οδό .................... Τ.Κ....... τηλέφωνο .............. φαξ ..............., συμφωνούνται και 
γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ  1ο 
Ο  δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που εκπροσωπεί την πιο πάνω  εταιρεία  που αποκαλείται από δω και 
πέρα «Προμηθευτής» ο οποίος  και  αναδείχθηκε  Προμηθευτής μετά από διενέργεια  Πρόχειρου  Διαγωνι-
σμού, με τίτλο αυτού « προμήθεια  γυναικείων καλσόν» και που κατακυρώθηκε  στο όνομά του με  απόφαση Δ 
Σ (…………….) αναλαμβάνει, με την παρούσα Σύμβαση  να προμηθεύσει  τo Νοσοκομείο, τα Κ.Υγείας του 
Νομού (Λουτρακίου, Νεμέας, Κιάτου, Ξυλοκάστρου και Γκούρας) και τη  ΜΨΑ «Ψυχαργώς»  με τα πιο κάτω 
είδη και με τους ακόλουθους όρους: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Κατά τα  λοιπά ισχύουν οι αρ.πρωτ.  ……………………… γενικοί  και ειδικοί όροι της διακήρυξης  καθώς  και η 
προσφορά σας που αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσης.  
 

ΑΡΘΡΟ  2ο 
1. Ο  Προμηθευτής  αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδόσει εφάπαξ τα παραπάνω υλικά  εντός 
………………………………  ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και η οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή θα γίνει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες  του Νοσοκομείου, των τα Κ.Υγείας του Νομού (Λουτρακίου, Νεμέας, 
Κιάτου, Ξυλοκάστρου και Γκούρας) και της ΜΨΑ «Ψυχαργώς». 
2. Ευθύνεται για κάθε βλάβη , απώλεια υπερημερία, ζημία, μέχρι της οριστικής παράδοσης και  ποιοτικής –
ποσοτικής παραλαβής από τις Επιτροπές που ορίζει το Νοσοκομείο. 
3. Σε περίπτωση μη τήρησης  από τον προμηθευτή των όρων της διακήρυξης της προσφοράς και της 
σύμβασης  τούτης, επιβάλλονται οι κυρώσεις  που προβλέπονται κατά περίπτωση από τα  αρ.32,33,34 του 
Π.Δ. 118/07Κ.Π.Δ. (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007). 
4. Μετά την υπογραφή της παρούσας, κάθε διαφωνία μεταξύ του προμηθευτή και του Νοσοκομείου, η οποία 
είτε μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την εφαρμογή και την εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, ή τον προσδιορισμό των τεχνικών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων του Προμηθευτή, σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και την παραλαβή του υλικού και την εξόφληση 
του τιμήματος, είτε συνδέεται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επερχόμενη λύση της σύμβασης ή απορρέει απ’ 
αυτήν, έστω και αν γεννήθηκε μετά τη λύση της, επιλύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου,  
προς το οποίο ο Προμηθευτής απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά με αιτιολογημένη 
απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.  Εάν το Δ.Σ. δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως μέσα σε τρεις μήνες (3) από 
την υποβολή της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, τότε οποιοδή-
ποτε μέρος δικαιούται να εισάγει τη διαφορά ενώπιον των Δικαστηρίων. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω 
οριζόμενων, συμφωνείται ρητά ότι κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο μ’ αυτήν, θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων  Κορίνθου. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο

Η σύμβαση με τον προμηθευτή ή τους τυχόν περισσότερους προμηθευτές που θα επιλεγούν, θα έχει διάρκεια   
από της υπογραφής της και μέχρι της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δηλαδή 
.…………………..καθώς και της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος.  
 

ΑΡΘΡΟ  4ο 
 Ο Προμηθευτής υποχρεώνεται , όπως κατά την υπογραφή τούτης  καταθέσει «Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης» 
της  σύμβασης  με EURO (……….€ ) που αντιπροσωπεύει το  10% της όλης αξίας της προμήθειας χωρίς 
ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά το 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση, το Νοσοκομείο υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο μηνών δηλ. 
μέχρι τις ……………….. 
 

ΑΡΘΡΟ  5ο    (πληρωμή έξοδα) 
1. Η πληρωμή θα διενεργηθεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από επιτροπή και την 
έκδοση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων  με βάση νόμιμα παραστατικά στοιχεία (δελτίο αποστολής, τιμολόγιο 
κλπ.) που θα εκδώσει ο Προμηθευτής προς το Νοσοκομείο, τα Κ.Υγείας του Νομού (Λουτρακίου, Νεμέας, 
Κιάτου, Ξυλοκάστρου και Γκούρας) και τη ΜΨΑ «Ψυχαργώς», προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας και ενημερότητας ΙΚΑ, όταν το ποσό  του τιμολογίου υπερβαίνει τα 1.467,35€ και 2.934,70€ 
αντίστοιχα και η εξόφληση γίνεται μετά την θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος  που εκδίδει το 
Νοσοκομείο. 
 Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.  
2.Η εξόφληση του τιμολογίου θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή 
του και αφού προηγηθεί από το Νοσοκομείο η σύνταξη δελτίου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, από το 
οποίο θα αποδεικνύεται η καλή εκτέλεση της σύμβασης. 
Με την επιφύλαξη των λοιπών περιπτώσεων αναστολής προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος και η διακήρυξη 
του διαγωνισμού, η προθεσμία καταβολής της αμοιβής του Προμηθευτή  αναστέλλεται για όσο χρόνο εκκρε-
μούν προς θεώρηση τα σχετικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής ενώπιον της Υπηρεσίας Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
ενδεικτικά: 

• Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 

• Επί του ποσού των τριών πρώτων κρατήσεων του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται τέλος χαρτο-
σήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους 
χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

• Του προβλεπόμενου από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

• Ποσοστού 2‰ παρ.7 άρθρο 6 Ν.3580/07 

• Ποσοστού 2% άρθρο 3 Ν.3580/07 

• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση ή επιβάρυνση  

     4. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Βεβαιώνεται  και από τους δύο συμβαλλόμενους ότι κατά τα υπόλοιπα , έχουν ισχύ οι όροι της διακήρυξης της 
προσφοράς και των  τεχνικών προδιαγραφών  που είναι αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασής μας τούτης. 
Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε τεσσερα (4) ) όμοια πρωτότυπα, ένα από τα οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  
 
 
                                                                  ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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