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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6

ης
 ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                                           
∆/νση ∆ιοικητικού 
Τµήµα Οικονοµικό 
Γραφείο: Προµηθειών    
Πληροφορίες: Σ.Κουτσουδάκη - Μ.Μαγκλάση                                                          
Τηλ.: 2741361835-61818                                                                     Κόρινθος  6.12.2010 
Fax : 2741020529                                                                                Αριθ. Πρωτ.:  19237 

 

 
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  ΥΠ.ΑΡ.79/2010 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΝΟΣ (1) ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΙΟΨΙΑΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΚΑΕΠ 02104- 58600- CPV: ΠΙΣΤΟΛΙ 33192000-2(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)- ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 33141323-0(ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ) 

ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 4.530,00€ ΣΥΜΠ.ΤΟΥ ΦΠΑ 

 

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. Το 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 Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει σήµερα (ΦΕΚ 134/τ.Α/18.6.07)  

5. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130644/30.8.2009 (ΦΕΚ  
2197/Β/2.10.2009 «Περί Ενεργών Εµφυτεύσιµων Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων» 

6. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30.8.2009 (ΦΕΚ 
2198/Β/2.10.2009) Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ 
«περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» 

7. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2207/47/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5
ης

 Σε-
πτεµβρίου 2007 µε την οποία τροποποιούνται η οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση 
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, η 
οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και η οδηγία 98/8/ΕΚ για την διά-
θεση βιοκτόνων στην αγορά. 

Η οδηγία 2007/47/ΕΚ έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική νοµοθεσία µε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
που αναφέρονται στα σχετικά (5 και 6) ενώ καταργούνται οι αντίστοιχες παλαιότερες ΚΥΑ 
∆Υ7/οικ.2480/94 (ΦΕΚ  679/B/13.9.94) και ∆Υ7/2351/94 (ΦΕΚ Β/639/26.8.94)     

8.   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.  
9.   Τις διατάξεις του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ Α’  
204 /19-7-1974)  
10. 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.».  
11. 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  
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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».  
12. Του Π.∆. 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».  
13.Τις διατάξεις του  Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 150/2007).  
14. Τις διατάξεις του Ν. 3846/10.5.2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και 
άλλες διατάξεις». 
15.Τις διατάξεις του Ν. 3867/31.7.2010 (ΦΕΚ 128/τ.Α/ 3.8.2010) « Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγ-
γυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες 
διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών».  
16. 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) 
17.Tις υπ΄αριθµ.11/27.5.2010, 10/12.5.2010, 13/25.6.2010 και 20/14.10.2010 (θ:6) αποφάσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

18. Την αρ. 35130/739/11.8.2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β/ 11.8.2010) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονοµι-
κών, σχετικά µε αύξηση των χρηµατικών ποσών του αρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για την σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 

20. Την αρ. 12440/28.9.2010 (ΦΕΚ 1580/τ.Β/28.9.2010) Υπουργική απόφαση έγκρισης αναθεώρησης Προ-
γράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2010. 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
Πρόχειρο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια  ΕΝΟΣ (1) ΠΙ-
ΣΤΟΛΙΟΥ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (130)  ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΒΕΛΟΝΩΝ ΒΙΟ-
ΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ για τις ανάγκες του Ουρολογικού τµήµατος   ΚΑΕΠ 02104- 58600 – CPV: Πιστόλι Βι-
οψίας πολλαπλών χρήσεων 33192000-2 (ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)- Βελόνες βιοψίας µιας χρήσεως 
33141323-0 (ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ)  προϋπολογιζόµενης δαπάνης 4.530,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε την  τεχνική περιγραφή  των ζητούµενων ειδών που περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑ  Α΄,  που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

Ο διαγωνισµός θα γίνει την 11.1.2011 ηµέρα Τρίτη  και ώρα   10.30π.µ.  στην  Αίθουσα  ∆ιαλέξεων 
του Νοσοκοµείου. 

Οι προσφορές θα κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού, 
δηλαδή µέχρι την 10.1.2011  ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 14.00 µ.µ. στην Γραµµατεία (Πρωτόκολλο) του 
Νοσοκοµείου. 

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 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 1229).  

   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 βιο-
µηχανική 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 και οι κοινοπραξίες προµηθευτών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυ-
ρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου, η περιβολή ορισµέ-
νης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

     ‘Όλα  τα δικαιολογητικά  και οι προσφορές  θα πρέπει να έχουν συνταχθεί  στην ελληνική γλώσσα. 

  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που επισυνάπτονται στην 
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ                                                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

       ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

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) εργάσι-
µες 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 ενδι-
αφερόµενους προµηθευτές  συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, 
µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κα-
τά 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 ενδιαφερόµε-
νους 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 δυ-
νατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµένοντος χρόνου. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετά-
ζονται. 

H διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.hospkorinthos.gr και αντίγραφα της διακή-
ρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκοµείο (Οικονοµικό  Τµήµα/ Γραφείο Προµηθειών), κατά προς εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες, στην αναφερόµενη πιο πάνω διεύθυνση. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Άρθρο 1
Ο 

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 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ :79/2010 

               ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ  ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙ-
ΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

                        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:11.1.2011  και ώρα 10.30 π.µ. 

 

  4. Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο της προσφο-
ράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : 

  Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρείς επί µέρους ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκε-
λοι, 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. 
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Γ.ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγι-
σµένο 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 απορρίπτεται 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.∆. 
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 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 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 παράταση 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. 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.  

 10. Οι προµηθευτές θα ακολουθούν αυστηρά τους Α/Α των ζητουµένων ειδών ( παράρτηµα Α΄. της παρούσης)  
(στην τεχνική –οικονοµική προσφορά και δείγµατα ).  

        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.∆. 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 γνή-
σιου 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 

• ∆εν έχει αποκλεισθεί από τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα 

• ∆εν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου 

• Συµµετέχει σε µία µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού 
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• ∆εν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα  

• Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώ-
σεών της εν γένει προς το ∆ηµόσιο τοµέα. 

• ∆εν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρε-
σία 

• ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση 
(1)  του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 

• 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 

• Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 
καταστάσεις,  δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης από-
φασης 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.∆. 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 έγγραφα απαραίτη-
τα  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 συµπεριλαµβανοµένων και των εµπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS-
Τεχνικών Φυλλαδίων κ.λ.π.) καθώς και ανταπόκριση-παραποµπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας ∆ιακήρυξης 

β. Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγρα-
φα) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο 
διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει 
σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο οίκος κατασκευής που 
προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του ∆ηµοσίου) 
του ενδιαφέροντος του.  

γ. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο προµηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόµενο είδος πληροί πλήρως τις 
απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού και ότι όλα τα µέρη του προσφερόµενου είδους είναι 
καινούργια και αµεταχείριστα. 

δ. Υπεύθυνη δήλωση, ότι ο προσφέρων θα είναι  σε θέση να διαθέτει τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη 
συντήρηση, την εν γένει τεχνική υποστήριξη και επισκευή του είδους που προσφέρει, για τουλάχιστον δέκα (10) 
έτη όπως ορίζεται και στους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης και εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) 
έτη. 

ε. Πιστοποιητικό διασφάλισης  της ποιότητας  CE   που εκδίδεται για το  συγκεκριµένο προϊόν ή σειρά προϊό-
ντων, ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε και Πιστοποιητικά ISO του κατα-
σκευαστή εφόσον απαιτείται. 

στ. 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. 

ζ. Εάν διαπιστωθεί από το Νοσοκοµείο ανυπαρξία της  επιχειρηµατικής  µονάδας που δηλώθηκε µε την προ-
σφορά, 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 
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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. 

η. 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 σύµβα-
σης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή.  

    Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του ∆.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 ∆ιακήρυξης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας. 

 

Β.3) Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται απαραίτητα: 

Α) 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 ολογρά-
φως.  

− 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). 

− Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προ-
µήθεια 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 προσφο-
ράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωµή τους (παρ.5 άρθρο 16 Π{∆ 118/2007). 

Β) Σύµφωνα µε τον Ν. 3867/2010(ΦΕΚ 128/Α/3.8.2010) άρθρο 27 παραγρ. 12… « Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε τις 
τρείς χαµηλότερες τιµές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη- µέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Οικονοµικές προσφορές ανώτερες από το µέσο όρο των τιµών του προηγούµενου εδα-
φίου απαγορεύεται να γίνονται δεκτές από τον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισµό».   

 (Προς διευκόλυνση της υπηρεσίας για την σύνταξη οικονοµικών πρακτικών είναι επιθυµητή και ταυτόχρονη κα-
τάθεση 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 2
Ο
 

∆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 ληφθεί υπόψη η χαµηλότερη  τιµή από τις προσφερόµενες 
τιµές  στο σύνολο των ζητουµένων  ειδών.    
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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  3  
Ο
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Το πρακτικό  της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έκ-
δοση της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προ-
µηθευτή.  

 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 προ-
σέλθει 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 δε-
καήµερου 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 ∆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 . 

Η  προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύµβα-
σης σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση προ-
σφυγής από άλλο διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προ-
θεσµίας 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 ασφαλιστικών µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης µε την οποία δια-
τάσσονται ασφαλιστικά µέτρα, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου. 

 

Άρθρο  4   
Ο 

∆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 προ-
σφυγή). 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.∆. 118/2007. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του Νοσοκο-
µείου, 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 προ-
σφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Εν-
στάσεων 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 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 υπο-
χρεωτικά 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 διά-
στηµα 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 
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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 νοµι-
µότητα 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 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 γίνο-
νται δεκτές. 

4. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2, προσκο-
µίζεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπο-
λογιζόµενης 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 κατα-
χωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβό-
λου 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 Υπηρε-
σίας. 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 άρ-
θρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 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 ∆.Σ. του νοσοκοµείου, 
ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλoγικoύ οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβο-
λή 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  5.  
Χρόνος ισχύος της σύµβασης 

 Η σύµβαση µε τον προµηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει έναρξη διάρκειας µέχρι της οριστικής ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία και της εκπλήρωσης των όρων αυτής, πάντως όχι πλέον 
των τριών (3) µηνών πέραν της ηµεροµηνίας λήξης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των ει-
δών, αρχίζοντας από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 
 

Άρθρο 6  
Παράδοση - Παραλαβή  

1. Τα ζητούµενα είδη  πρέπει να παραδοθούν το αργότερο σε τριάντα  (30) ηµερολογιακές ηµέρες σε πλή-
ρη λειτουργία από την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. Η παράδοση των ειδών, τα οποία 
θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνει στην Αποθήκη του Νοσο-
κοµείου κατ’ αρχάς και κατόπιν στο Τµήµα και στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκοµείο, µε έξοδα 
και ευθύνη του προµηθευτή σε πλήρη λειτουργία. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει µαζί µε το µηχάνη-
µα εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρή-
σης στην ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή  βοήθηµα, το οποίο βάσει της ισχύου-
σας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύουν τα είδη. 

2. Η παράδοση του µηχανήµατος θα γίνει µετά από συνεννόηση µε τις Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, και 
αφού ειδοποιήσει εγγράφως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν. Με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει εντός δέκα (10) 
ηµερολογιακών ηµερών από την προσήκουσα παράδοσή του στο Νοσοκοµείο (παρ. 3 άρθρ 26 Π.∆. 
118/2007).  

3. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών  είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους, η διενέργεια των 
απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης και της συµφωνίας των τεχνικών 
του χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της σύµβασης, η 
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εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούµενων µετρήσεων που 
αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των ειδών, για όσες ηµέρες 
παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη διάθεση της 
Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευµένο υπάλληλό του. 

4. 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 στην παρ. 2 του άρθρο 26 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 δοθείσας παράτασης, και εφόσον 
δεν έχουν παραδοθεί τα είδη, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 

5. 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.  

6. Η οριστική παραλαβή των ειδών της προµήθειας θα γίνεται από το αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών καλείται να παραστεί ο προµηθευτής ή εκπρόσωπός του και διε-
νεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύµβαση προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται µε τους 
τρόπους που περιγράφονται εδώ : Α. Με µακροσκοπική εξέταση, Β. Με πρακτική δοκιµασία και Γ. Με όλους 
ή µε όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος ή και µε οποιο-
δήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προ-
βλέπεται από την σύµβαση. 
Ανάλογα µε τις περιπτώσεις που η σύµβαση προβλέπει τον ποιοτικό έλεγχο τηρούνται τα όσα αναφέρονται 
στο άρθρο 27 του Π.∆. 118/2007  

7. Σε περιπτώσεις απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής τηρούνται τα όσα αναφέρονται στο 
άρθρο 27 του Π.∆. 118/2007. 

8. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο δελτίο αποστολής και στο τιµολόγιο πώλησης τον αριθµό 
της σύµβασης, την ονοµασία του είδους και τον πιθανό κωδικό που αναφέρεται στην προσφορά του, όπως 
αυτά φαίνονται στη διακήρυξη ή/ και τη σύµβαση.  

Άρθρο 7  
Εγγυήσεις 

       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 µετάφρα-
ση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή κοινοπραξιών, 
οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένω-
σης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 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 κατακυρώθηκε σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.  

 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  µεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες από 
τον συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης και οριστικής παραλαβής των µηχανηµάτων σε πλήρη 
λειτουργία.  

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των 
παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.∆., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες 

 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του µηχανήµατος, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

 Πριν από την έναρξη του εγγυηµένου χρόνου καλής λειτουργίας των ειδών (και πριν από την 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 
καλής λειτουργίας αυτών υπό µορφή εγγυητικής επιστολής, για ποσό ίσο µε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) 
επί της συνολικής αξίας του αντικειµένου της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α.  

 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τρείς (3) µήνες από το 
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που δόθηκε από το προµηθευτή. Σε περίπτωση παράτασης 
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του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόµενο από το νόµο ή τη σύµβαση, ο χρόνος 
ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.  

 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά τη λήξη της. 

 Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.  

               Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 
118/2007 (Κ.Π.∆.). Επισηµαίνεται ότι: 

 Οι εγγυήσεις συµµετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 
του άρθρου 25 του Κ.Π.∆., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς του διαγωνιζοµένου. 

 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύµβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των 
παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.∆., διότι διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες. 

 Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας των προϊόντων πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της 
παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κ.Π.∆. και να αναφέρουν επιπρόσθετα τον χρόνο ισχύος αυτών, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 14.4 του παρόντος άρθρου, καθώς και τον αριθµό της σύµβασης, διότι 
διαφορετικά δεν θα θεωρούνται προσήκουσες.  

               Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα συνηµµένα υποδείγµατα του  
παραρτήµατος Β΄. ∆ιαφορετική 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.  

 Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο 
προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να 
υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της 
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παράδοσης του 
µηχανήµατος. 

Άρθρο  8o 
 Κυρώσεις σε βάρος του προµηθευτή  

 Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, να υπογράψει την 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα 
του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτήν, µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

 Με την ίδια διαδικασία o προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν  φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
είδη, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτό µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε 
µετά από αίτησή του. 

 Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύµβαση, 
εφόσον: 

 Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή τα είδη δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε 
ευθύνη του Νοσοκοµείου. 

 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης των ειδών µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού 
που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος 
µηχανήµατος γίνεται δεκτή. 

 Στο προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το 
ποίο υποχρεωτικά καλεί το ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). 

 Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών τα οποία, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 3 του 
Π.∆. 118/2007, παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η 
καταλληλότητά τους, είναι δυνατή η παραλαβή τους, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από 
απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκοµείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.∆. 
(Π.∆. 118/2007).   

 Σε περίπτωση κατά την οποία τα είδη 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. 
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 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o προµηθευτής  
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την 
κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

Άρθρο 9
ο
  

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 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.∆. 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, ενδει-
κτικά: 

• 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. ποσο-
στού 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.  

Άρθρο 10
ο
 

Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού 

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 εξαί-
ρεση τεχνικούς όρους που µπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδο-
θούν στην Ελληνική.  

2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προµηθευτής στο Νοσοκοµείο κα-
τά την διάρκεια της σύµβασης. 

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

Άρθρο 11
Ο
 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ 

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγά-
ζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προµηθευ-
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τής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την κατα-
βολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουρ-
γεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

Άρθρο 12
Ο
 

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών 
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  

 

 

                                                                                     ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ 

Για την ακρίβεια  

Η Πρ/νη  Γραµµατείας  

 

 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 



 13 

      

                              
                          
         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6

ης
 ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Τµήµα: Οικονοµικό 
Γραφείο: Προµηθειών    

Αριθµ.Πρωτ.19237/6.12.2010                                                  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΥΠ.ΑΡ.79/2010 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

  ΕΝΟΣ (1) ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΚΑΕΠ 02104- 58600- CPV: ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 33192000-2(ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ)- 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 33141323-0(ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ) 

ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ 4.530,00€ ΣΥΜΠ.ΤΟΥ ΦΠΑ 
 

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΙΟΨΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ   

 

1. Πιστόλι βιοψίας πολλαπλών χρήσεων για βιοψίες µαλακών ιστών- προστάτη µε εύκολο χειρισµό. 

2. Εργονοµικό σχεδιασµό ώστε να οπλίζει και να πυροβολεί  µε το ένα χέρι. 

3. Να φέρει δύο σκανδάλες πυροδότησης. 

4. Να φέρει επιλογέα µήκους διείσδυσης από 15mm έως 22 mm ανά 1 mm 

5. Να φέρει ασφάλεια λειτουργίας 

6.Να συνοδεύεται από βελόνες µίας χρήσης και οδηγούς βελόνας που να επιτρέπουν πολλαπλές λήψεις δείγµα-
τος µε την ίδια βελόνα. 

7.Να συνοδεύεται από CE MARK 

8.Να χορηγείται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο χρόνια και διάθεση ανταλλακτικών τουλάχιστον  για δέκα (10) 
χρόνια. 

9.Να δίνεται σαφώς το κόστος των βελονών και η τελική αξιολόγηση να γίνει στο σύνολο του συστήµατος βιοψίας 
(πιστόλι και βελόνες). 

 

Β. ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

1.  Ποσότητα για ένα (1) έτος 130,00 τεµ. διαµέτρου 18G και µήκους από 10cm έως 30cm.   

 

 
                                                                                                                  Η   ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
              
                                                 ΑΜΑΛΙΑ ΣΚΕΠΕΡΣ  
Για την ακρίβεια 
Το  Γρ. Προµηθειών 

 
 

 



 14 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 

 

 

                                              
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6

ης
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ……….. 
Με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος των ενστάσεων διζήσεως 
και διαιρέσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. (και ολογράφως) 
………………………………………. για την Εταιρία …………………………… οδός ………………………….. 
αριθµός …. (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την Εταιρία 1) ……………………  και 2) 
……………………  ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ 
τους,  εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης προµηθευτών ή Κοινοπραξίας),   
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ή Κοινοπραξία ……………………….) οδός  
…………………….. αριθ. ……………. ως προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές, σύµ-
βαση, που θα καλύπτει την προµήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας …………………………… 
(εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. ……….. διακήρυξης του  Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό 
όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής ε-
κτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εται-
ρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… ……………….. και 2) 
………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας) και εγγυάται προς εσάς µε 
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, 
να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της 
εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δή-
λωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό 
που θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆η-
µοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθο-
ριστεί για την Τράπεζα µας.    

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

         
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………………. 
Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστηµα                …………………………. 
(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )        
                   Ηµεροµηνία έκδοσης  ……………… 
 
 

                                              
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6

ης
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ……….. 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 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 ……………………(ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξί-
ας, για την Εταιρία 1) ……………….  και 2)  ………… ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης προµηθευτών ή Κοινο-
πραξίας),   
για την καλή λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της µε αριθµό ………… σύµβασης, συνολικής 
αξίας …………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. ….. διακήρυξης του  Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ) και 
ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να κατα-
θέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, ποσού ίσου προς το 3% της συµβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥ-
ΡΩ …………………….... 
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ………………………. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εταιρίας (ή 
σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών 1) ……………. και 2) …………. ατοµικά για κάθε 
µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών 
της Ένωσης Προµηθευτών ή Κοινοπραξίας) και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπι-
φυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) η-
µέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βά-
σιµου ή µη της απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας και 
που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσηµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της.       
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆η-
µοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθο-
ριστεί για την Τράπεζα µας.    

       (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

                                              
           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 6

ης
 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ∆ΥΤ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
Κόρινθος,  σήµερα την .......... .. ηµέρα της εβδοµάδας ……………… οι συµβαλλόµενοι :  
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 της από 
………………… Πρόχειρο  ∆ιαγωνισµό), µε τίτλο αυτού «ανάδειξη προµηθευτή για την προµήθεια «ενός (1) 
Πιστολιού βιοψίας πολλαπλών χρήσεων και βελονών βιοψίας µιας χρήσεως», για τις ανάγκες του Ουρολογι-
κού  Τµήµατος του Νοσοκοµείου.  
1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου, νόµιµα εκπροσωπούµενο κατά την υπογραφή της παρούσας από την 

∆ιοικητή του κ. .................................., που εδρεύει στην  Λεωφ. Αθηνών 53, 201 00 Ν. Κορίνθου (ΑΦΜ 
999049011, ∆ΟΥ Κορίνθου), τηλ. 27413-61815/ 61835, φαξ 27410-20529/27412-61852/61815,  αποκα-
λούµενο στο εξής χάριν συντοµίας «Το Νοσοκοµείο» και  

2.  Η  εταιρεία   

 που εδρεύει:      

Τηλ.:    ΦΑΞ:   

Ηλ. ∆/νση:    

Α.Φ.Μ.:   ∆.Ο.Υ.:    

 
νόµιµα εκπροσωπούµενη κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... ………………………………., η οποία 
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας «Προµηθευτής»,  
συµφώνησαν συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν αµοιβαία τα ακόλουθα : 

 
 ΑΡΘΡΟ  1

ο 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 Ο δεύτερος από τους συµβαλλόµενους που εκπροσωπεί την πιο πάνω ………… Εταιρία,  αναδείχθηκε 

Προµηθευτής µετά από την διενέργεια του από………Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύ-
ρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια «ενός (1) Πιστολιού βιοψίας πολλαπλών χρήσεων και 
βελονών βιοψίας µιας χρήσεως», για τις ανάγκες του Ουρολογικού  τµήµατος του Νοσοκοµείου, σύµφωνα 
µε την µε αριθ………………διακήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης  και την προσφορά 
του, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης, µε τη µε αριθµό  …………………… Απόφαση ∆.Σ.  

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκοµείο, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προ- 
µηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαµβάνει µε την παρούσα Σύµβαση την 
υποχρέωση να προµηθεύσει το Νοσοκοµείο µε τα παρακάτω αναφερόµενα είδη και µε τους ακόλουθους 
όρους και συµφωνίες  : 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η προµήθεια  ως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας.  
2.2.  Τα υπό προµήθεια είδη θα βρίσκονται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοι-

πούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ................. τεχνική & οικονοµική  προσφορά 
του Προµηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 3  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύµβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
3.1. Παραδοθούν τα είδη και παραληφθούν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά.  
3.2. Πραγµατοποιηθεί η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
3.3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. (χρόνος εγγύησης 
καλής λειτουργίας). 

ΑΡΘΡΟ 4  

ΤΟΠΟΣ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

4.1. Το ζητούµενο είδος πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας σύµβασης. Η παράδοση των ειδών, τα οποία θα πρέπει να 
είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνουν στην Αποθήκη του Νοσοκοµείου 
κατ’ αρχάς και κατόπιν στο Τµήµα και στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκοµείο, µε έξοδα και 
ευθύνη του προµηθευτή σε πλήρη λειτουργία. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδώσει µαζί µε τα είδη 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα, κατάλληλο έντυπο µε 
οδηγίες χρήσης στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή  βοήθηµα, το ο-
ποίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει τα είδη της προµήθειας. 

4.2. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας τους, η διενέργεια των 
απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συµφωνίας των 
τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και τους όρους της 
σύµβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούµενων 
µετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του είδους, 
για όσες ηµέρες παραστεί αναγκαίο. Για το σκοπό αυτό, ο προµηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει στη 
διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευµένο υπάλληλό του καθώς και µε οποιοδήποτε 
τρόπο αναφέρεται στην  διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

4.3. Η παράδοση των ειδών θα γίνουν µετά από συνεννόηση µε τις Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου, και αφού 
ειδοποιήσει εγγράφως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν. Με την επιφύλαξη 
όσων ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο, η οριστική παραλαβή των  ειδών θα γίνει εντός δέκα  
(10) ηµερολογιακών ηµερών από την προσήκουσα παράδοσή του στο Νοσοκοµείο.  

4.4.  Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης του 
είδους 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 
δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το µηχάνηµα, κινείται η διαδικασία κήρυξης του 
προµηθευτή εκπτώτου. 

4.5 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.  

4.6. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των ειδών της προµήθειας θα γίνεται από Επιτροπή που θα 
ορίσει η Υπηρεσία. Ο έλεγχος της ποιότητας και της καλής λειτουργίας των ειδών θα γίνει σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 τα προβλεπόµενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του 
διαγωνισµού, την προσφορά του Προµηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν το είδος και, 
πάντως, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής 

4.7. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο δελτίο αποστολής και στο τιµολόγιο πώλησης τον 
αριθµό της σύµβασης, την ονοµασία του είδους και τον πιθανό κωδικό που αναφέρεται στην προσφορά 
του καθώς και τον αύξοντα αριθµό της κατακυρωθείσας προσφοράς του, όπως αυτά φαίνονται στη 
διακήρυξη ή/και τη σύµβαση.  
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ΑΡΘΡΟ 5 

 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

5.1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o 
Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό είδος, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτό µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του. 

5.2.  Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύµβαση, 
εφόσον: 

5.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του Νοσοκοµείου. 

5.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5.3. Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου 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. 

5.4. Στο προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση τoυ ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί το ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007). 

5.5. Σε περίπτωση παράδοσης είδους το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 3 του 
Π.∆. 118/2007, 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 Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007).   

5.6. Σε περίπτωση κατά την οποία το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί 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 
Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

5.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o προµηθευτής 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη 
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 6  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  

1.  Μετά την οριστική παραλαβή των ειδών αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η διάρκεια 
της εγγύησης ορίζεται σε δύο (2) έτη. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής ο Προµηθευτής εγγυάται την καλή 
λειτουργία του συνόλου των ειδών που θα προµηθεύσει το Νοσοκοµείο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδια-

γραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, τα στοιχεία 
της τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκοµίσει. Η 
εγγύηση καλύπτει το Νοσοκοµείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/ και ασυµφωνίας των 

λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συµφωνηθέντα.  

2. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Προµηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καµία οικονοµική 
επιβάρυνση του Νοσοκοµείου να αποκαθιστά τη βλάβη, δυσλειτουργία ή/ και ασυµφωνία   των λει-
τουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του είδους, ακόµη και µε µερική ή ολική αντικατάσταση αυ-
τού.  

3. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε είδους υλι-
κών και της αµοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του 
είδους, καθώς επίσης και των εργασιών προληπτικής συντήρησης που θα πραγµατοποιούνται στο 
διάστηµα που ισχύει η εγγύηση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Προµηθευτή. 

4.        Ο χρόνος ανταπόκρισης του Προµηθευτή για την αποκατάσταση της καλής λειτουργίας του υλικού     
είναι αυτός που ορίζεται στην οικεία θέση της διακήρυξης.  

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής δεν συµµορφώνεται µε τις ως άνω υποχρεώσεις του, το 
Νοσοκοµείο µπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση) µε 
δικά του έξοδα, µε ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας. 

6. Κατ’ εξαίρεση, η εγγύηση καλής λειτουργίας του είδους δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 
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6.1. Αποδεδειγµένα κακή ή µη ενδεδειγµένη χρήση των ειδών από υπαλλήλους του Νοσοκοµείου ή τρί-
τους.  

6.2. Επεµβάσεις στο υλικό από αναρµόδιους υπαλλήλους του Νοσοκοµείο ή τρίτα πρόσωπα, µη εξουσιο-
δοτηµένα από τον Προµηθευτή. 

6.3. Περιπτώσεις ζηµίας ή καταστροφής προκαλούµενης από θεοµηνίες (σεισµούς, πληµµύρες κ.λπ.) ή 
από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή µη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λπ.). 

6.4. Προσβολή του εξοπλισµού από κάθε είδους υγρά ή χηµικές ουσίες (νερό, αναψυκτικά, όξινα ή βασικά 
διαλύµατα κ.λπ.). 

6.5. Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν συνδεδεµένο το είδος, διακοπές 
ρεύµατος, απότοµες πτώσεις τάσης κ.λπ. 

6.6. Η συντήρηση-επισκευή του είδους θα γίνεται στους χώρους του Νοσοκοµείου. Αν αυτό δεν είναι δυνα-
τόν, ο Προµηθευτής µεριµνά για την µεταφορά του εξοπλισµού στις δικές του εγκαταστάσεις για την 
αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέωση. 

6.7. Ο Προµηθευτής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εί-
δους για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών µετά τη λήξη της εγγύησης, όπως ρητά αναφέρεται στην τε-
χνική του προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Προµηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρού-
σας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………/……… εγγυητική επιστολή  τ… …………., ποσού 
……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συµβατι-
κής αξίας του είδους (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.), µε χρόνο ισχύος έως την …….… 

Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του είδους, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ 
των συµβαλλοµένων και την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Πριν από την έναρξη του εγγυηµένου χρόνου καλής λειτουργίας του είδους (και πριν από την επιστροφή της 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), ο Προµηθευτής υποχρεούται vα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουρ-
γίας αυτού υπό µορφή εγγυητικής επιστολής, για ποσό ίσο µε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον επί 
της συνολικής αξίας του αντικειµένου της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή ύψους ……………….. ευρώ. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον µήνες από 
τov συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που δόθηκε από τον Προµηθευτή. Σε περίπτωση παρά-
τασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόµενο από το νόµο ή τη σύµβαση, ο χρό-
νος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Προµηθευτή µετά τη λήξη της. 

3. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των ειδών, ο Προµηθευτής πρέπει 
να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέ-
φεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά 
ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παράδοσης του είδους. 

4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση της δι-
ακήρυξης και στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/2007). 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.  Το σύνολο του τιµήµατος, που περιλαµβάνει την αξία του υπό προµήθεια είδους, τυχόν εργασίες εγκατά-
στασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκοµείου και την εκπλήρωση κάθε άλλης συ-
ναφούς υποχρέωσης του Προµηθευτή, σύµφωνα µε την οικονοµική του προσφορά και τους όρους της 
διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των 
…………….……… (..…..,00) ευρώ ανά µονάδα µέτρησης, συµπεριλαµβανοµένων όλων των νοµίµων 
κρατήσεων και εξόδων. 
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2. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνει µετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του από 
το Νοσοκοµείο, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή του είδους, όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.  

3. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που 
παραδόθηκε, µετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α  Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι 
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του είδους µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή 
άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή. 

4. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του 
τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή. 

6. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (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.λπ.). 

7. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης 
τµηµατικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό 
φορολογικό στοιχείο του είδους, η ως άνω προθεσµία υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης 
του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

8. 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 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.  

9.     Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α)κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή 
του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου & 
µέχρι τη θεώρηση αυτού, β)κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς & γ)στις 
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.λπ). 

10. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος τους είδους. Οι διενεργούµενες 
κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στην οικεία θέση της διακήρυξης του διενεργηθέντος 
διαγωνισµού. 

11. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος.   

12.Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

13.Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 9 

 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Πέραν των λοιπών συµβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκοµείο έχει τις εξής ειδικές υποχρεώσεις, ως 
προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προµήθεια είδους: 

α) Να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του είδους και το χειρισµό του από κατάλληλα εκπαιδευµένο προ-
σωπικό. 

β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, οφειλόµενης σε υπαιτιότητα υπαλ-
λήλων του Νοσοκοµείου ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική 
ζέστη κ.λπ.). 

γ) Να γνωστοποιεί στον Προµηθευτή οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας του 
εξοπλισµού, χωρίς να προβαίνει µονοµερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη – παρέµβαση ή τροποποίηση 
στο υλικό, αλλαγή εξαρτηµάτων κ.λπ., παρά µόνον έπειτα από προηγούµενη σχετική συνεννόηση µε τον 
Προµηθευτή. 

δ) Να διευκολύνει την είσοδο των τεχνικών του Προµηθευτή για την παροχή υπηρεσιών στους χώρους όπου 
είναι εγκατεστηµένο το είδος, να παρέχει επαρκή χώρο για κάθε απαραίτητη εργασία αποκατάστασης των 
τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκόλυνση για την ταχεία εκτέλεση των σχε-
τικών εργασιών. 
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ΑΡΘΡΟ 10  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

1. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη φόρτωση-παράδοση του 
υπό προµήθεια είδους ή για την µη παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την διάθεση απαιτούµενων 
ανταλλακτικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός α-
πρόβλεπτο το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω & µε τη λήψη µέ-
τρων άκρας επιµέλειας & σύνεσης ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προµηθευτή να προ-
βεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

2. Ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το 
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοι-
χεία στερείται του δικαιώµατος να επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας  για τη µη εκπλή-
ρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων.  

3. Το Νοσοκοµείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ηµερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποί-
ηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προµηθευτή. Αν το Νοσοκοµείο δεν απαντήσει εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύ-
εται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκοµιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδροµή του 
λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προµηθευτής. 

4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του Προ-
µηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

ΑΡΘΡΟ 11 

 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.  Το υπό προµήθεια είδος πρέπει να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολογίας, χωρίς 
ελλείψεις και να περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα που απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη 
λειτουργία του. Πρέπει επίσης να πληροί τους ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

2. Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής 
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση 
ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης, σε Τράπεζα της 
επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

3. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν α-
ναπόσπαστα τµήµατα της σύµβασης, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακή-
ρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισµού, β) η τεχνική & οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή & γ) οι 
διευκρινιστικές του επιστολές & τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου 

4.  Η παραλαβή του είδους θα διενεργηθεί από Επιτροπή οριζόµενη από την Υπηρεσία, συντασσοµέ-
νου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προµηθευτής έχει δικαίωµα να παρίσταται στη διαδικασία 
παραλαβής. 

5. Ο Προµηθευτής αναγνωρίζει ότι το Νοσοκοµείο διαθέτει επαρκή αριθµό ειδικευµένου και κατάλληλα 
εκπαιδευµένου προσωπικού για την καλή χρήση και λειτουργία του είδους. 

ΑΡΘΡΟ 12  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

1.       Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον 
απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Προµηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση 
των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/και την εκπλήρωση των συµβατι-
κών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρ-
τήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, προς το οποίο ο 
Προµηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρό-
νου µε αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε απο-
δεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου δεν 
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε ένα (1) µήνα από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο Προ-
µηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγά-
γει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων. 
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2.         Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ αυτήν 
και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια 
δικαστήρια της Κορίνθου. 

3.          Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ………….  

             διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου διατά-
ξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.∆. 118/2007, άρθρα 79-85 Ν. 2362/1995 κ.λπ.). Η 
εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωµάτων του Νοσοκοµείου, 
που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας. 

4.          Όλοι οι όροι της παρούσας συµφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον 
εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική από-
φαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.  

 

Η παρούσα σύµβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόµενό της, υπογράφηκε νόµιµα από τους 
συµβαλλόµενους σε τέσσερα όµοια πρωτότυπα, ένα από τα οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και τρία το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 

           Η  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ                 (υπογραφή, ονοµατεπώνυµο ολογράφως & σφραγίδα) 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


