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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Γραφείο Προµηθειών    
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                           
Πληροφορίες:   Σ.Κολοκώτσιου & Α. Ορφανουδάκη                                                          
Τηλ.: 2741-3-61503 & 61816                                                               Κόρινθος  1-12-2010  
Fax : 27410-20529                                                                             Αριθ. πρωτ: 19010 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΥΠ.ΑΡ.  70   /2010 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  (ΚΑΕΠ 01306-18400 ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ -CPV 44510000-8),  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23%. 

Το Γενικό Νοσοκοµείο  Κορίνθου , έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄19/1995). 

2. Ν.2362/1995 Περί ∆ηµοσίου 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.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» 
(ΦΕΚ Α’  
204 /19-7-1974)  
7. Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (Φ.Ε.Κ. 178/Α/97) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 
της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων , Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την  
οδηγία 89/ 665 Ε.Ο.Κ.».  
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 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.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην  
Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την καταπόλέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις  
Εµπορικές Συναλλαγές».  
10.Τις διατάξεις του  Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (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 ∆ιοικητικού 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  
Πρόχειρο διαγωνισµό,  για την  προµήθεια  εργαλείων (ΚΑΕΠ 01306-18400 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ)  , 
τεµάχια ως παράρτηµα Α΄,  προϋπολογισµού δαπάνης 10.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% (KAE  
1841), ,  και µε κριτήριο κατακύρωσης και τελικής επιλογής προµηθευτή τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος,  
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σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή   που περιλαµβάνοται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α ΄, που αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 

Ο διαγωνισµός θα γίνει  14 Ιανουαρίου  2011  ηµέρα   Παρασκευή  και ώρα  11:00 π.µ.   στην  
Αίθουσα  ∆ιαλέξεων του Νοσοκοµείου. 

Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του 
διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι  13 Ιανουαρίου    2011    ηµέρα  Πέµπτη και ώρα  14:00 µ.µ. στη Γραµµα-
τεία 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 ∆ιαγωνισµού) .  

Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρό-
σωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

Η δαπάνη για την προµήθεια   των  ανώτερων ειδών  ( παράρτηµα A ) θα καλυφθεί από τον προϋπο-
λογισµό του Νοσοκοµείου.  

   H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ  µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών   ενταλµάτων 
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 ∆ικαίωµα 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 ∆ιοίκησης 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.∆. 118/2007 (Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου – 
Κ.Π.∆.), εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά µε τον προκη-
ρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυτούς µέσα σε έξι (6) εργά-
σιµες 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.∆. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους 
ενδιαφερόµενους προµηθευτές  συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνι-
σµού, µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της διακή-
ρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.∆/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. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

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, προσµε-
τρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απα-
ράδεκτη. 

 3. Στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς  καθώς στον φάκελο της τεχνικής  και οικονοµικής προσφο-
ράς  (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 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ :  70  /2010 

               ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ  

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 14/1/2011  και ώρα 11:00π.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. .ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

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». 

    5.  Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευ-
τικού 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 διαγωνι-
ζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορ-
ρήτου 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 καθαρογραµ-
µένη 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 απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθι-
στούν 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.∆. 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 εµµέ-
σως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολο-
γητικών, 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 γνωµοδότη-
ση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες 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 
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χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του προβλεπόµενου 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 παρά-
ταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 
του Π.∆. 118/2007. 

Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες εναλλακτικές 
προσφορές απορρίπτονται.  

  9. Η ανάδειξη του Προµηθευτή θα γίνει µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος. Συνεπώς, για 
την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαµηλότερη από τις προ-
σφερόµενες τιµές ανά είδος, 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 ή µέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας, ως ΠΑ-
ΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, χωρίς Φ.Π.Α. και µε τον Φ.Π.Α. αναφέροντας το ποσοστό αυτού και η τιµή θα  
δοθεί  ανά τεµάχιο. 

10.  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.∆. 118/2007). 

Β ) ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ:  

Β.1. Στον κλειστό  Φάκελο µε την ένδειξη ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 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 

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

• Είναι φορολογικά  ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

•   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.∆. 118/2007) 

2. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

 

Β.2. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται όλα τα έγγρα-
φα,  απαραίτητα  σε δύο αντίγραφα , ένα  πρωτότυπο και ένα φωτοαντίγραφο, η  τεχνική προ-
σφορά  που πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει  επί ποινή απόρριψης: 

   α) Πλήρη τεχνική περιγραφή καθώς και λοιπά στοιχεία της τεχνικής περιγραφής στην ελληνι-
κή γλώσσα 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο 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) και θα αναγράφονται αριθµητικώς και ολο-
γράφως.  

− 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 Π∆ 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 αντιτίµου 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{∆ 118/2007). 

  Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή  η προσφορά απορρί-
πτεται 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 

∆ιαδικασία 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 ∆ιαγωνισµού). 

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 
ανά είδος, από τις προσφερόµενες τιµές.   

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 Π∆ 118/07 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του 
αρθ.38 του Π∆ 118/07. 

Άρθρο  3Ο 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Το πρακτικό  της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για 
την έκδοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυ-
χθέντα 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 υπολογίζε-
ται µετά την παρέλευση δεκαήµερου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 

Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορί-
στηκε 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 ∆ιοικητικού 
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 υπο-
γραφής της σύµβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχοµένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της 
σύµβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικα-
στικής απόφασης µε την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 
4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου. 

Άρθρο  4Ο 

∆ιοικητικές 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, επιτρέπε-
ται 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.∆. 118/2007. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του 
Νοσοκοµείου, ως εξής: 

2.1.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευ-
ση 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 οποιου-
δήποτε προµηθευτή στον διαγωνισµό ή την διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παρα-
λαβής 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 προµηθευ-
τή 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 εξετάζε-
ται 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 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε 
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση 
της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιεί-
ται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον µειοδότη κατά του οποίου στρέφε-
ται. 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 ανωτέ-
ρω 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, 
προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί 
της προϋπολογιζόµενης 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 
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δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται 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). 

5.  Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της 
Υπηρεσίας. 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.∆. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότη-
τας 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 ∆.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.∆. 118/2007. 

8.Στους ενδιαφερόµενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης δοτικοφανούς προσφυγής κατά των 
πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης 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 που θα επιλεγεί, θα έχει ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της  και ηµεροµηνία λήξης την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής  των παραπάνω 
ειδών καθώς και της αποπληρωµής του συµβατικού τιµήµατος.  

Άρθρο     6Ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

   1. Η προµήθεια  των εργαλείων  θα γίνει  εντός  εξήντα (60) ηµερολογιακών  ηµερών από της υπογρα-
φής της σύµβασης και η παραλαβή από ορισθείσα επιτροπή του Νοσοκοµείου εντός  δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση. 

2. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, και την αποθήκη 
υποδοχής των υλικών για την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

3. 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 ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Π.∆. 118/2007. Η 
παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου για την επιβολή των 
προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.∆. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου 
παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθεί-
σας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευ-
τή εκπτώτου. 

  4. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε αιτιολογηµένη απόφαση 
του ∆.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. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προµήθειας θα γίνεται από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις  του Π∆ 118/97 και το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες 
ηµέρες.   

6. 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.  
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Άρθρο 7Ο 

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 από τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo 
όνοµά τoυ και από κάθε δικαίωµα πoυ απορρέει απo αυτήν, µε απόφαση τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
του Νοσοκοµείου, ύστερα από 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: α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε 
µε ευθύνη του Νοσοκοµείου,β)  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 ∆.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.∆. 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.∆. 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.∆. 
118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

5. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, 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.  

Άρθρο 8ο  

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.∆. 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (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.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπόλέµηση των καθυστερήσεων 
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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.∆. 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 επιβάρυν-
ση, ενδεικτικά: 

• Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.∆. 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  των ειδών βαρύνουν τον Προµηθευτή. 

Άρθρο 9ο 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

1.  Οι προσφορές, τα υποβαλλόµενα µ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτού-
νται 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 Νοσοκο-
µείο κατά την διάρκεια της σύµβασης. 

3. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 10Ο 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προµηθευτής δεν µπορεί  να ενεχυριάσει ή  να 
εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του Νοσοκοµείου, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου. 

Άρθρο 11Ο 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προµη-
θειών του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆., ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/1995, του Π.∆. 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 ∆ικαστήρια της Κορίνθου. 

                                                                                     Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  

                                                                                      

Για την ακρίβεια  

Η Πρ/νη  Γραµµατείας                                                                         ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ 
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Τµήµα: Οικονοµικό 
Γραφείο: Προµηθειών    

Αριθµ.Πρωτ.  19010/1-12-2010                                                

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ.  70 / 2010 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  (ΚΑΕΠ 01306-18400 ΕΡΓΑ-
ΛΕΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ -CPV 44510000-8),  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ 10.000,00€ ΣΥΜΠ.ΦΠΑ 23%. 

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΟΤΗΤΑ 

1 Γερµανοπολύγωνα MOD 440-1XL 1 

2 Κατσαβίδια  PROTWIST ANW.J10PB 1 

3 Κατσαβίδια νάνοι AN.J5PB 1 

4 Κατσαβίδια καρυδάκια  74JL14 1 

5 Κλειδιά Αλλεν 83SHJP9 1 

6 Κλειδιά TORX-RESISTORX 89SRJ7PB 1 

7 Σετ πένσες CPE.2PB 1 

8 Κασετίνα µε καρυδάκια, µύτες, καστάνια, ¼ radio R2APB 1 

9 Μυτοτσίµπιδο κυρτό 195.20CPE 1 

10 Μυτοτσίµπιδο ίσιο 185.20CPE 1 

11 Σετ λιµών CLE MDAM100 1 

12 Κασετίνα Micro Tech AEF.J3 1 

13 Κασετίνα Micro Tech 34JE9 1 

14 Κόφτης  Micro Tech 405.12MT 1 

15 Κόφτης  Micro Tech 415MIT 1 

16 Μυτοτσίµπιδο   Micro Tech 402MT 1 

17 Μπροσέλα 149Υ 1 

18 Σφυρί µηχανικού 205C 1 

19 Κατσαβίδι καστάνια ACL.1PB 1 

20 Ψαλίδι µε κυρτές λάµες 980C.PB 1 

21 Πένσα τύπου Knipex (03 06 180) 4 

22 Πλαγιοκόφτης τύπου Knipex (70 06 160) 4 

23 Μυτοτσίµπιδο (25 06 160) 3 

24 Απογυµνωτής καλωδίων (11 06 160) 2 
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25 Μαχαίρι ηλεκτρολογικό (98 52 5Β) 2 

26 Κατσαβίδι εγκοπής (98 20 35) 3 

27 Κατσαβίδι εγκοπής (98 20 40) 3 

28 Κατσαβίδι εγκοπής (98 20 55) 2 

29 Κατσαβίδι σταυρού (98 24 01) 2 

30 Κατσαβίδι σταυρού (98 24 02) 3 

31 ∆οκιµαστικό κατσαβίδι µικρό 2 

32 ∆οκιµαστικό κατσαβίδι µεγάλο 2 

33 Γκαζοτανάλια (86 03 180) 3 

34 Μέτρο (5µ) 2 

35 Σφυρί µικρό 2 

36 Πολλαπλό δοκιµαστικό τάσης (98 60 04) 2 

37 Πρέσα ακροδεκτών τηλεφώνου (97 51 04) 2 

38 Κόφτης καλωδίων τύπου Knipex (95 16 165) 1 

39 Ψαλίδι γενικής χρήσης τύπου Knipex (95 05 290) 1 

40 Πλαγιοκόφτης ηλεκτρονικός τύπου Knipex (78 03 125) 1 

41 Χειροτηλέφωνο δοκιµής τύπου central (01 68 608/T) 2 

42 Βύσµα δοκιµαστ. ελέγχου παράλληλο (80 81 565) 3 

43 Βύσµα δοκιµαστ. ελέγχου διαχωριστ. (80 81 566) 3 

44 Εργαλείο σύνδεσης IDC (τύπου KRONE) (80 81 5675/N) 2 

45 Κατσαβίδι εγκοπής τύπου Knipex (98 20 28) 1 

46 Πρέσα ακροδεκτών τύπου scotchlok (97 50 01) 1 

47 Aπογυµνωτής τύπου Knipex (16 30 135 5Β) 1 

48 Τσιµπίδα υδραυλικών 2’’ 1 

49 Τσιµπίδα υδραυλικών 1’’ 1 

50 Κατσαβίδι ίσιο 1 

51 Κατασβίδι σταυρός 1 

52 Αµπεροτσιµπίδα ψηφιακή τύπου Fluke 337 µε κλίµακα 600Α 2 

53 Κάσα µανοµέτρων µε µανόµετρα διπλή µε υγροδείκτη για R410 1 

54 Κάσα µανοµέτρων µε µανόµετρα διπλή µε υγροδείκτη για R134 1 

55 Λάστιχα πληρώσεως 1 µέτρου για R-410 (1 µπλε, 1 κόκκινο) 2 

56 Σετ λάστιχα πληρώσεως 1.6 µέτρα (1 µπλε, 1 κόκκινο, 1 κίτρινο) 3 

57 Σωληνοκόπτης µεγάλος κοπής από 1/8’’ ως 1 1/8’’ 1 

58 Σωληνοκόπτης µικρός κοπής από 1/8’’ ως 5/8’’ 1 

59 Καστάνιες βάνας κοινές 2 
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60 
Σιδηροπρίονο ταινίας σε βάση τύπου FABEL µε υδραυλικό έµβολο 
για αυτόµατη κοπή τύπος F125HD ισχύς Ηp ¾ ταχύτητα ταινίας 
20/29/50, διαστάσεις ταινίας 1640Χ13Χ0.6mm 

1 

61 
Φρεζοδράπανο 45mm τύπου Bulle τύπος 45mm 400V (ΚΩ∆ 
42845) 

  Ικανότητα τρυπήµατος 45mm 

  Iκανότητα φρεζαρίσµατος 80mm 

  Απόστασγ κώνου-τραπεζίου 400mm 

  Απόσταση άξονα-κολώνας 279mm 

  ∆ιαδροµή κώνου-άξονα 130mm 

  Κώνος ΜΤ4 

  Συνολικό ύψος 1400mm 

  Μοτέρ 2/400 

  Στροφές 80 ως 1250 

  Ταχύτητες 6 

  ∆ιαδροµή τραπεζιού µπρος-πίσω 205 αυτόµατη 

  ∆ιαδροµή τραπεζιού αριστ-δεξιά 585 αυτόµατη 

  ∆ιαστάσεις τραπεζιού 800Χ240 

  ∆ιαιρέτης τραπεζιού, τσοκ 200mm µε 3 σιαγόνες 

1 

62 
Μπαταρίες επαναφορτιζόµενου δράπανου ΜΑΚΙΤΑ 62280 (τύπος 
µπαταρίας: κωδικός 1420, 14.4V, 1.3Ah, Ni-cd) 

2 

63 Καρυδάκι ταφ 10mm 1 

64 Kαρυδάκι 13mm για µανέλα ½’’ 1 

65 Kαρυδάκι 17mm για µανέλα ½’’ 1 

66 Σετ κατσαβίδια τύπου UNIOR 1 

67 Κοφτάκι σύρµατος 1 

68 Πένσα τύπου UNIOR 2 

69 Σετ µυτοτσίµπιδα για ασφάλειες Ω 1 

70 Σετ κλειδιά Αλεν µακρυά τύπου UNIOR 1 

71 Σετ κλειδιά τύπου TORKS 1 

72 Φακός τύπου ΜΑΚΙΤΑ 1 

 

 

 

                                                                       Η  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 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’ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )         Ηµεροµηνία έκδοσης   ………………  
Προς 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
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 
………………………………………..∆\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 ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικο-
νοµικών για την Τράπεζά µας.- 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

                                              
              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
Κόρινθος  σήµερα την ................................ ηµέρα      της εβδοµάδας……………… µεταξύ των συµ-
βαλλόµενων αφενός του Γενικού Νοσοκοµείου  Κορίνθου  (αποκαλούµενου στη συνέχεια «το Νοσο-
κοµείο») το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα από την ∆ιοικητή αυτού. 
………………………………………………. και αφετέρου της Εταιρείας ........................ νοµίµως εκ-
προσωπούµενη (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  ∆ιαγωνισµού, µε τίτλο αυτού « προµήθεια εργαλείων» και που κατακυρώθηκε  στο όνοµά 
του µε  απόφαση ∆ Σ (…………….) αναλαµβάνει, µε την παρούσα Σύµβαση  να προµηθεύσει  τo 
Νοσοκοµείο,  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 παραδώσει  τα εργαλεία    εντός  …… ηµερολο-
γιακών  ηµερών από της υπογραφής της σύµβασης και η παραλαβή από ορισθείσα επιτροπή 
του Νοσοκοµείου θα γίνει εντός  δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την παράδοση. 
Η παράδοση θα γίνει στις αποθήκες  του Νοσοκοµείου. 
2. Ευθύνεται για κάθε βλάβη , απώλεια υπερηµερία, ζηµία, µέχρι της οριστικής παράδοσης και  ποιο-
τικής –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.∆. 118/07Κ.Π.∆. (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 διέ-
πουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Προµηθευτή, σε οποιοδήποτε στάδιο µέχρι και την παρα-
λαβή του υλικού και την εξόφληση του τιµήµατος, είτε συνδέεται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επερ-
χόµενη λύση της σύµβασης ή απορρέει απ’ αυτήν, έστω και αν γεννήθηκε µετά τη λύση της, επιλύεται 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου,  προς το οποίο ο Προµηθευτής απευθύνει σχετική 
αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά µε αιτιολογηµένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί εγγρά-
φως στον ενδιαφερόµενο, µε αποδεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.  
Εάν το ∆.Σ. δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως µέσα σε τρεις µήνες (3) από την υποβολή της ή αν ο 
Προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, τότε οποιοδήποτε µέρος δικαι-
ούται να εισάγει τη διαφορά ενώπιον των ∆ικαστηρίων. 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 ∆ικαστηρίων  
Κορίνθου. 
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

 Η σύµβαση µε τον προµηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της  και ηµεροµηνία λήξης την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής των παρα-
πάνω ειδών καθώς και της αποπληρωµής του συµβατικού τιµήµατος.  

 

ΑΡΘΡΟ  4ο    (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 αποστο-
λής, τιµολόγιο κλπ.) που θα εκδώσει ο Προµηθευτής προς το Νοσοκοµείο, 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 χρηµατι-
κού εντάλµατος  που εκδίδει 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 εκκρεµούν προς θεώρηση τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής ενώπιον της Υπη-
ρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
3.Ο ανάδοχος κατά την πληρωµή υπόκειται στις εκάστοτε νόµιµες κρατήσεις και κάθε άλλη επιβά-
ρυνση, ενδεικτικά: 

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

• Επί του ποσού των τριών πρώτων κρατήσεων του προηγούµενου εδαφίου 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  

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

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Βεβαιώνεται  και από τους δύο συµβαλλόµενους ότι κατά τα υπόλοιπα , έχουν ισχύ οι όροι της διακή-
ρυξης της προσφοράς και των  τεχνικών προδιαγραφών  που είναι αναπόσπαστα τµήµατα της σύµ-
βασής µας τούτης. 
Η παρούσα σύµβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόµενό της, υπογράφηκε νόµιµα 
από τους συµβαλλόµενους σε τέσσερα (4) ) όµοια πρωτότυπα, ένα από τα οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΥΤΗΣ  
 
                                                                  ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                                Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 


