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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ  
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΕΙΔΟΣ :  ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ     
ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ : 21.000,00€ συμπ. ΦΠΑ  

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α')
                      

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ-

ΣΗΣ 

Ημερομηνία 
δημοσίευσης στο 

ΦΕΚ 

Ημερομηνία  
δημοσίευσης  στον 

Ημερήσιο Τύπο 
NAI H ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

 
12 Μαρτίου 2010 Έως τις 12 Μαρτίου 

2010 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.1.Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

Α΄19/1.2.1995). 
1.2.Του Ν. 2362//1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ-

λες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27.11.1995). 
1.3.Του Ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμ-

βάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 
89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄178/8.9.1997). 

1.4.Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄256/2.11.2001). 

1.5.Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4.4.2005), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.6.Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη 
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς–Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
202/19.8.2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 
15 του Κ.Π.Δ.). 

1.7.Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18.6.2007) 
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1.8.Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22.3.1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα  
από εμπορικές επιχειρήσεις). 

1.9.Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 
για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5.6.2003). 

1.10.Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α΄ 150/ 10. 7.2007) 
όπου γίνεται μνεία αυτού. 

2.Τις κάτωθι αποφάσεις: 
2.1Την αριθ. 2/1.2.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
2.2  Την αριθ.4858/11.3.09 Απόφαση Επιτροπής Προμηθειών Υγείας Υ.Υ. & Κ.Α. 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
Επαναληπτική Συνοπτική Διαδικασία (Πρόχειρο διαγωνισμό) με σφραγισμένες προσφορές, σε 
ευρώ, ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ΠΕΝΤΕ (5) 
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ για τις ανάγκες του Τμήματος 
Διατροφής του Νοσοκομείου (που αναφέρεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) και συγκεκριμένα για: ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ : 

-Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 24 θέσεων δύο(2) τεμ. Προϋπ/σμός: 
10.000€ συμπ. του ΦΠΑ  
-Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 20 θέσεων τριών (3) τεμ. Προϋπ/σμός: 
11.000€ συμπ. του ΦΠΑ  

1.Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00 ευρώ,  
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  
  
2.ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ                       
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ.Ν.Κορίνθου 
Τμήμα: Γραμματεία Νοσοκομείου

13.4.2010 
 ΤΡΙΤΗ 14.00μ.μ 

Λ.  Αθηνών 53 
Κόρινθος Τ.Κ. 201 00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΥ 

  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 14.4.2010 ΤΕΤΑΡΤΗ 11.30π.μ. 
 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την αναφερόμενη παραπάνω ημερομηνία και ώρα κατάθε-
σης προσφορών, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενερ-
γεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν 
εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται 
από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).  
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία 
μετά την καθοριζόμενη από τη διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

3.Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα 
παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ). 

4.Φορέας χρηματοδότησης : Γ.Ν.Κορίνθου. 
5.Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών της επαναληπτικής συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου 

διαγωνισμού) θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. 
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6.Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 
[Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (εφεξής: 
«Επιτροπή του Διαγωνισμού»)] όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β΄ της 
παρούσας. 

7.Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των λοιπών στοιχείων (έλεγχος δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικών στοιχείων), σύμφωνα 
με το παράρτημα Β΄ της παρούσας διακήρυξης και η ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί στους 
συμμετέχοντες μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).  

8.Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή 
εκπρόσωποι τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό 
εκπροσώπησης.  

9.H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10ο του παραρτήματος 
Β΄, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον 
αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

10.Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν  
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
γ) Συνεταιρισμοί. 
δ) Κοινοπραξίες. 

Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομι-
κή μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υπο-
χρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της 
Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικα-
νοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

11.Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 
παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος αυτής. 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 
6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
7. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

12.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β΄ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσί-
ου–Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά 
με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ’ αυ-
τούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις 
επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 

13.  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από 
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές  συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγρα-
φα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης 
ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α΄ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές 
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συ-
μπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κα-
τά της διακήρυξης.  

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζο-
νται. 
14. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο.  
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15. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό  Τμήμα/ Γραφείο 
Προμηθειών) έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού πέντε (#5,00#) ευρώ, κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρες, στην αναφερόμενη πιο πάνω διεύθυνση. 

16. Από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα 
ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρ-
τημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλε-
κτρονική διεύθυνση: www.hospkorinthos.gr), για ενημέρωσή τους, με την υποχρέωση να 
ζητήσουν αντίγραφο της διακήρυξης έναντι απόδειξης ως  ανωτέρω σημείο 15 της παρούσης 
προκειμένου να έχουν δικαίωμα συμμετοχής. 

                                                                                        Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
                                                                                                 
 
                                                                                                  ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ 

Για την ακρίβεια 
Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας 

http://www.hospkorinthos.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 21.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΚΑΡΟΤΣΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ : 
1.Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς 
φαγητού 24 θέσεων δύο(2) τεμ. 
Προϋπ/σμός: 10.000€ συμπ. του ΦΠΑ  

2.Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς 
φαγητού 20 θέσεων τριών (3) τεμ. 
Προϋπ/σμός: 11.000€ συμπ. του ΦΠΑ  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ 
(ΚΑΕΠΠ) 

1604-01700 Άμαξαι τροχήλατοι χειροκίνητοι  

CPV 39313000-9 Εξοπλισμός ξενοδοχειακός 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ 1.ΔΥΟ (2) 

2.ΤΡΙΑ (3) 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ  

21.000,00€ 
  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ  Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΕ 1129 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  180 ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επομένη της 
διενέργειας της διαδικασίας και για το 
χρόνο παράτασης που θα αποδεχθούν 
αν τους ζητηθεί  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης σε πλήρη 

λειτουργία 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % 1,536%, 2% άρθ. 3 Ν. 3580/07 & 2‰ 

παρ. 7 αρθ. 6 Ν. 3580/07 
ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 Ν. 2198/1994 Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος 

εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 
2198/94    
 
 

                                                                                   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
 
 

                                                                                           ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ 
 

Για την ακρίβεια 
Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Άρθρο 1Ο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών   
1.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Π.Δ. 118/07 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο απαραίτητα σε 
δυο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό αντίγραφο.   
Εντός του κυρίου φακέλου τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του 
προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική πα-
ρουσίαση αυτής. 

1.2 Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την  συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται 
στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε 
άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο προμηθευτής στο 
Νοσοκομείο κατά την διάρκεια της σύμβασης. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου 
είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από το προσφέροντα, το δε αρμόδιο 
όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώ-
σεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού.  

1.3 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) Ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού (μέχρι και 11 
Οκτωβρίου 2010) (ως και άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης). 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

1.4. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 
  Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 
  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

Ο αριθμός της διακήρυξης. 
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
Τα στοιχεία του αποστολέα. 
Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό 
του. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από 
κάθε μέλος της ή, διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.   

1.5. Μέσα στο καλά σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα 
κατά το στάδιο της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής : 

  Μέσα στον κλειστό τον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται : 
- Η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς 
δικαιολογητικά. 

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο 
μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του με-
γάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
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ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοι-
πές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπε-
ριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών 
φυλλαδίων κ.λπ.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχε-
ρέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά  να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο 
οποίο θα αναγράφεται  το περιεχόμενο του κάθε  εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση 
που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης : φύλλα 16-19, τεχνικές προδια-
γραφές : φύλλα 33-55, κ.ο.κ.). 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρα-
κτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητή-
ματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 

Το Νοσοκομείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα 
τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες, πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες 
ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 

1.6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Απο-
σφράγισης προσφορών. 
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά  εγκαίρως και 
προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 
5α.Β1α του Π.Δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
κατωτέρω : 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κα-
τωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν: 
1. Οι Έλληνες πολίτες: 

3.α.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 1.050,00€. (εδ α παρ 1 άρθρ 6 & εδ α παρ 4 άρθ 
15 ΠΔ 118/07) και ανά κατηγορία: 

 α)Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 24 θέσεων δύο(2) τεμ.    
προϋπ/σμός: 10.000€ συμπ. του ΦΠΑ: εγγύηση συμμετοχής 5% ποσό 500,00€. 
β) Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 20 θέσεων τριών (3) τεμ. 
Προϋπ/σμός: 11.000€ συμπ. του ΦΠΑ: εγγύηση συμμετοχής 5% ποσό 550,00€.  

 
Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφο-
ράς δηλ 210 ημέρες ( έως και 10 Νοεμβρίου 2010).  
Προσφορές χωρίς εγγύηση όπως αναφέρεται ανωτέρω θα απορρίπτονται.  

β. 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: Η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 
Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια μη-
χανήματος είναι σύμφωνος με την παρούσα διακήρυξη (Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και άρθρα 
1.3 και 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’). 
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Η παραπάνω αναφερόμενη δήλωση συμπεριλαμβάνεται και στον φάκελο της ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με το παράρτημα Δ’). 

γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό 
τους (περ. γ΄ παρ. 1 άρθρ 6 ΠΔ 118/07) 

 
2. Οι αλλοδαποί: 

4.α.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ήτοι 1.050,00€. (εδ α παρ 1 άρθρ 6 & εδ α παρ 4 άρθ 
15 ΠΔ 118/07) και ανά κατηγορία: 

   α)Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 24 θέσεων δύο(2) τεμ.  
Προϋπ/σμός: 10.000€ συμπ. του ΦΠΑ: εγγύηση συμμετοχής 5% ποσό 500,00€. 
   β)Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 20 θέσεων τριών (3) τεμ. 
Προϋπ/σμός: 11.000€ συμπ. του ΦΠΑ: εγγύηση συμμετοχής 5% ποσό 550,00€.  

. 
Η εγγύηση θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφο-
ράς δηλ 210 ημέρες (έως και 10 Νοεμβρίου 2010).  
Προσφορές χωρίς εγγύηση όπως αναφέρεται ανωτέρω θα απορρίπτονται  

β. 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 χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 
Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια μη-
χανήματος είναι σύμφωνος με την παρούσα διακήρυξη (Ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και άρθρα 
1.3 και 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’). 
Η παραπάνω αναφερόμενη δήλωση συμπεριλαμβάνεται και στον φάκελο της ΤΕΧΝΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύμφωνα με το παράρτημα Δ’). 

γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό 
τους (περ. γ΄ παρ. 1 άρθρ 6 ΠΔ 118/07). 

 
3. Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.6.Α.1 και 1.6.Α.2 για έλληνες 
πολίτες και αλλοδαπούς αντίστοιχα. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέ-
ρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε, 
Ο.Ε. και Ε.Ε., από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώ-
σεις Α.Ε. 

Απαραίτητη η κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων κάθε συμμετέχοντος όπως το 
Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του συμμετέχοντος και των εγ-
γράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και 
έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το 
νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως 
από το καταστατικό ανάλογα με την νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού 
προσώπου. 

 
4. Οι Συνεταιρισμοί Ημεδαποί και αλλοδαποί : 

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 
στοιχ. 1.6.Α.1 και 1.6.Α.2 και 1.6.Α.3. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω 
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού.  
Απαραίτητη η κατάθεση των νομιμοποιητικών εγγράφων και στοιχείων από τα οποία 
πρέπει να προκύπτει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και τα υπόλοιπα πρόσω-
πα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον συνεταιρισμό.  

 
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
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α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμε-
τέχει στην ένωση. 

β. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υ-
πογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντι-
στοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 
ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής (Νοσοκομείου) και το πρόσωπο που ενδεχομέ-
νως τον αναπληρώνει. 

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

 
1.7. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τοποθετούνται απαραίτητα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με 
την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η τεχνική προσφορά καθώς και τα δικαιολογητικά 
του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007 που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη, οι δηλώσεις 
του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση, και όσα άλλα έγγραφα και 
τεχνικά στοιχεία αναφέρονται και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ και Ε΄ της παρούσας, σε δύο αντί-
γραφα εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό αντίγραφο (εκτός των προ-
σπέκτους). 

 
Κατά τα λοιπά η Τεχνική προσφορά θα είναι όπως ακριβώς ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Δ’ & Ε΄.  
Προσφορά στην οποία δεν τηρούνται τα παραπάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η οικονομική προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕ-
ΛΟ μέσα στον κυρίως φάκελο, σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το 
δεύτερο απλό αντίγραφο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία θα περιέχει 
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής : 
Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κα-
τωτέρω : 
ΤΙΜΕΣ 

Ι. Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€) και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως 
(παρ. 2 άρθρ. 16 Π.Δ. 118/07) 
Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό 
ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των 
κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση ((προβλεπόμενοι φόροι, τυχόν δασμοί 
ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις, έξοδα μεταφοράς, έξοδα 
τοποθέτησης, κόστος ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα και άλλες σχετικές δαπάνες 
μέχρι της παραδόσεώς του σε πλήρη λειτουργία), εκτός από το ΦΠΑ ο οποίος αναφέρεται 
χωριστά, για παράδοση των εμπορευμάτων ελεύθερων στο Νοσοκομείο στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπει η παρούσα διακήρυξη. 

Η συνολική τιμή/κατηγορία χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των 
προσφορών και σύμφωνα με το παράρτημα Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως (παρ. 1 αρθρ. 16 Π.Δ. 118/07). 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παρα-
λαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς 
και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμη-
θεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή του είδους και 
την αποπληρωμή τους (παρ. 5 άρθρ. 16 Π.Δ. 118/07). 
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, 
η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την παρούσα δια-
κήρυξη.  
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή 
για το αντίστοιχο είδος/κατηγορία Ή δεν δίδεται η συνολική προσφερόμενη τιμή/κατηγορία 
ή και για τις δύο κατηγορίες (εφόσον προσφέρουν και για τις δύο κατηγορίες), η προσφο-
ρά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΙΙ Θα αναφέρεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε πε-

ρίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.  
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη 
που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για 
κάθε μέρος από αυτά. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους ανά 
κατηγορία (ως αναφέρεται και παραπάνω) και όχι στις τιμές των μερών. 

ΙΙΙ.Η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα δίνεται ολογράφως και αριθμη-
τικώς. 

ΙV. Επισημαίνεται ότι για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή της 
προσφοράς με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. για παράδοση των ειδών ελεύθερων στις α-
ποθήκες του φορέα και σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα τους υποδειχθεί. 
Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως χωρίς ΦΠΑ, ποσοστό ΦΠΑ, 
με ΦΠΑ: 
α. ανά τεμάχιο προσφερόμενου είδους/κατηγορία 
β. ενιαία για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας του προσφερομένου 

είδους/κατηγορία) 
γ. ενιαία για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας του προσφερομένου είδους και 

στις δύο κατηγορίες (εφόσον προσφέρει και στις δύο).  

V.   Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται 
στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί 
η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως 
ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

1.9.   Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υ-
ποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 Π.Δ. 118/07). 

1.10  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας ανά κα-
τηγορία ή και για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας και των δύο κατηγο-
ριών και σε πλήρη λειτουργία. 

1.11  Πέραν της κύριας προσφοράς ΔΕΝ γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής πλέον της ΚΥΡΙΑΣ προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη ουδε-
μία των εναλλακτικών προσφορών. 

1.12 Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδε-
κτες. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλί-
σεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες απαράβα-
τους όρους (παρ 7 άρθρ 3 και παρ. 3, 4 άρθρ 20 Π.Δ. 118/2007).  

 1.13 Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, η τεχνική και οικονομική προσφορά κα-
ταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την αρίθμηση των άρθρων και των ζητούμενων τε-                   
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            χνικών προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης. Για τον ίδιο σκοπό, η τεχνική και οικο-
νομική προσφορά μπορούν θα υποβληθούν, εκτός από την έντυπη μορφή τους, και σε 
ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση μαγνητικών ή μαγνητοοπτικών μέσων (δισκέτα, cd-rom ή 
άλλο ανάλογο μέσο). Επίσης, συνυποβαλλόμενα στοιχεία, όπως τεχνικά φυλλάδια 
(prospectus) και εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης (operation manuals, service manuals), 
εφόσον υπάρχει και γι’ αυτά τέτοια δυνατότητα, μπορούν να κατατίθενται, εκτός από την 
έντυπη, και σε ηλεκτρονική μορφή. 

1.14 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι δια-
γωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιόν 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. 

1.15 Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου 
κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

1.16 Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης απο-
τελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   

1.17Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2  
περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορ-
ριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο 
τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. 

Άρθρο 2ο Χρόνος ισχύος προσφορών 
2.1.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές επί εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες (μέχρι και 11 Οκτωβρίου 2010) από την επομένη της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν 
την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 
προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 2.3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την 
παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό 
χρονικό διάστημα.  

2.2.  Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.3.  Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο), πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω 
ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,  τα αποτελέσματα  του 
διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

2.4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα 
ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, 
συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων 
ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου, που αφορούν τον 
διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την 
παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Άρθρο 3Ο Διαδικασία Παραλαβής-Αποσφράγισης Προσφορών-Ανακοίνωσης τιμών  
3.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διε-

νέργειας του Διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διενέρ-
γειας και Αξιολόγησης των κατατεθειμένων προσφορών του Διαγωνισμού). 

3.2 Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. 
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3.3 Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας απο-
σφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. 

3.4. Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
3.4.1  Αποσφραγίζεται οι κυρίως φάκελοι, καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, μο-

νογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές 
προσφορές κατά φύλλο.  

3.4.2 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται, 
από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο 
ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία, 
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως 

            (εδαφ α παρ. 1 άρθρ 19 Π.Δ. 118/2007). 
3.4.3 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώ-

ρηση όσων έχουν υποβάλλει προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από τα μέλη της (παρ 2 αρθρ 19 Π.Δ. 
118/2007). 

3.5. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση  της τεχνι-
κής αξιολόγησης και την έγκριση του σχετικού πρακτικού από το Διοικητικό Συμβούλιο κα-
τόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης των συμμετεχόντων μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax).  

3.6 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την α-
ξιολόγηση των τεχνικών & λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επι-
στρέφονται εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης απόρριψης της προ-
σφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατ’ αυ-
τής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο 

3.7 Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμ-
βάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό καθώς επίσης και των τιμών που 
προσφέρθηκαν. (παρ. 5 άρθρ. 19 Π.Δ. 118/07).  

3.8 Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η 
ΧΑΜΗΛOΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται  υπόψη 
αποκλειστικά η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές, όπως αυτή προσδιορίζεται στα 
Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ’ της παρούσας διακήρυξης. 

Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:  
•  Κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα με την χαμηλότερη τιμή/κατηγορία εί-

δους.  
Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο 
μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 
Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες 
με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.  

•   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή ματαίωση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος 
επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας ή ματαίωση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τα υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α της παρ. 
2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 (μη κατάθεση εγγράφων και δικαιολογητικών από τον 
προσφέροντα με την χαμηλότερη τιμή) ή οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων (i) όταν 
ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το είδος,  είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω 
διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί 
το είδος ή ii) όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν τη 
ματαίωση (περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ άρθρ 21 Π.Δ. 118/2007)  

•  Εάν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο 
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων 
διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός 
ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον 
συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με 
διαπραγμάτευση της τιμής (περ. η΄ άρθρ 21 Π.Δ. 118/2007). 

Άρθρο 4o Αποτέλεσμα διαγωνισμού-ανακοίνωση κατακύρωσης 
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4.1.  Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση της 
σχετικής τελικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007 (στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον τα εξής : στοιχεία: α. το προς προμήθεια είδος, β. η ποσότητα, γ. η τιμή, δ. ο 
φορέας για τον οποίο προορίζεται το είδος, ε. η συμφωνία της κατακύρωσης ή της 
ανάθεσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που 
επισυνάπτεται στην διακήρυξη, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης, στ. η προθεσμία 
υπογραφής της σύμβασης). 
Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της παρούσης, με την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα, μετά την έγκριση της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. ή  άλλη Κεντρική Υπηρεσία, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού 
νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, το οποίο θα αφορά και το Νοσοκομείο.  

4.2. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε ό-
λους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές. 

4.3 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να 
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την 
παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Εφόσον η σύμβαση 
υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται 
παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. 
Εφόσον η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση 
απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση 
αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

4.4 Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν 
προσέλθει μέσα στην ημερομηνία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική  σύμβαση, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ενώ του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
από το νόμο κυρώσεις κατά το άρθ 34 του ΠΔ 118/07. 
(παρ. 3, 4 & 5 άρθρ 23 Π.Δ. 118/07) 

4.5 Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η 
σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της 
ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της 
άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση 
αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής της σύμβασης 
αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης, 
κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή 
δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα 
στην παρούσα διακήρυξη. 
Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται επίσης μέχρι της εγκρίσεως 
από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. ή  άλλη Κεντρική Υπηρεσία, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού 
νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, το οποίο θα αφορά και το Νοσοκομείο.  

 
Άρθρο  5o Κατάρτιση της σύμβασης 

5.1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο 
προηγούμενο άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο 
της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (σχέδιο σύμβασης παράρτημα Ζ΄). Η 
Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 
προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή 
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με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. (άρθρο 24 Π.Δ. 
118/07).    

5.2. Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, οπωσδήπο-
τε όμως αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. 

5.3.  Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
5.3.1 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα 
5.3.2 Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε και σε 

πλήρη λειτουργία.  
5.3.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
5.3.4 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

5.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007. 
 

Άρθρο  6o Χρόνος ισχύος της σύμβασης 
6.1. Η σύμβαση με τον προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει έναρξη διάρκεια μέχρι της 

οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους σε πλήρη λειτουργία και της 
εκπλήρωσης των όρων αυτής, πάντως όχι πέραν της ημερομηνίας λήξης του χρόνου 
εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής 
της (ή από την ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχει υπογραφεί, εφόσον 
συντρέχει η περίπτωση που αναφέρονται στα παραπάνω άρθρα) η οποία οπωσδήποτε 
θα προσμετράται μετά την έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. ή 
την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδος ή άλλη Κεντρική 
Υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή 
άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, το οποίο θα αφορά και το 
Νοσοκομείο.  

6.2. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης, μετά όμως 
από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή προ δέκα (10) τουλάχιστον ημε-
ρών, χωρίς αποζημίωση του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισμού προγραμματιστεί και 
υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη προμήθεια από την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων 
Νήσων & Δυτικής Ελλάδος ή την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των 
Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τε-
θεί σε ισχύ, το οποίο θα αφορά και το Νοσοκομείο. 

 
Άρθρο 7o Παράδοση – Παραλαβή 

7.1. Το ζητούμενο είδος πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέ-
ρες σε πλήρη λειτουργία από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και 
οπωσδήποτε μετά την έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. Η πα-
ράδοση του είδους, το οποίο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που 
προορίζεται, θα γίνει στην Αποθήκη του Νοσοκομείου κατ’ αρχάς και κατόπιν στο Τμήμα 
και στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του προμη-
θευτή σε πλήρη λειτουργία. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει μαζί με το είδος εγχει-
ρίδιο χρήσης και συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, κατάλληλο έντυπο με ο-
δηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή  βοήθημα, 
το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει το είδος της προμήθειας 
εφόσον ζητηθούν όπως αναφέρεται αναλυτικά στο παράρτημα Δ. 

7.2 Η παράδοση του είδους 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.Δ. 118/2007).  

7.3. Προϋπόθεση για την παραλαβή των ειδών είναι η επίδειξη της λειτουργίας του, 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 εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση 



 

Σελίδα 15 από 39 

τους και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του μηχανήματος, για όσες ημέρες παραστεί 
αναγκαίο, εφόσον ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να θέσει 
στη διάθεση της Υπηρεσίας έναν (1) τουλάχιστον εξειδικευμένο υπάλληλό του (ως 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσης). 

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

7.5 Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε 
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί 
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

7.6. 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 εκ-
πρόσωπός του και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση προβλέπει 
ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τους τρόπους που περιγράφονται εδώ : Α. Με μακρο-
σκοπική εξέταση, Β. Με πρακτική δοκιμασία και Γ. Με όλους ή με όσους από τους παρα-
πάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια είδος ή και με οποιοδήποτε 
άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος 
αυτός προβλέπεται από την σύμβαση. 
Ανάλογα με τις περιπτώσεις που η σύμβαση προβλέπει τον ποιοτικό έλεγχο τηρούνται τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007  

7.7 Σε περιπτώσεις απόρριψης του είδους από την επιτροπή παραλαβής τηρούνται τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007. 
Τα υπό προμήθεια είδη μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μετά την ορι-
στική παραλαβή τους από τον φορέα μετά το χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερολογι-
ακών ημερών που ορίζεται ως απαραίτητο για την δοκιμή καλής λειτουργίας τους.  

7.8. 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 8o Εγγυήσεις 

8.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουρ-
γούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύο-
ντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα 
στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρί-
πτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή κοινοπραξιών, οι εγγυή-
σεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των με-
λών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 

8.2. Εγγύηση Συμμετοχής 
8.2.1Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 
συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ήτοι  1.050,00€ και ανά κατηγορία: 

 α)Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 24 θέσεων δύο(2) τεμ. 
Προϋπ/σμός: 10.000€ συμπ. του ΦΠΑ: εγγύηση συμμετοχής 5% ποσό 500,00€. 
β)Τροχήλατα ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς φαγητού 20 θέσεων τριών (3) τεμ. 
Προϋπ/σμός: 11.000€ συμπ. του ΦΠΑ: εγγύηση συμμετοχής 5% ποσό 550,00€.  
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8.2.2 Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη ήτοι έως και 10 Νοεμβρίου 2010 (210 ημέρες). 
Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με 
μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της 
προσφοράς ως απαράδεκτης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης 
της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη 
η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά. 

8.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
8.3.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να  

καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό 
ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του είδους 
που κατακυρώθηκε σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.  

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

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

8.3.3 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται 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. 

8.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας  
8.4.1 Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας του είδους (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.  

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

8.4.3 Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της. 
8.5 Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 

οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
8.6 Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 

25 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). Επισημαίνεται ότι: 
8.6.1 Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται 
δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζομένου. 

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

8.6.3 Οι εγγυήσεις καλής λειτουργίας των προϊόντων πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα 
στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ. 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. 

8.7 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα 
του  παραρτήματος ΣΤ΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω 
χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση 
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απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το 
νόμο και την παρούσα διακήρυξη.  

8.8 Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης του είδους, 
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  9o Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή  

9.1 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 όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ’ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 

9.2  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 το συμβατικό είδος, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτό 
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

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

9.3.1 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το μηχάνημα δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου. 

9.3.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
9.4 Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του 

παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του είδους μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας 
ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος είδους γίνεται δεκτή. 

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

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

9.7 Σε περίπτωση κατά την οποία το είδος 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 Π.Δ. 118/2007, κατά τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. 

9.8 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, 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 10o Πληρωμή 

10.1  Το τιμολόγιο για την προμήθεια του είδους θα εξοφληθεί από το Νοσοκομείο.  Η 
πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή του 
είδους, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 
προσφορά.  

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

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

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

10.4.1 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα 
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 
κ.λπ.). 

10.4.2 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 των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία 
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

10.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 
Α΄138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί 
σχετική αίτηση του προμηθευτή. 

10.6.  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 και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα 
τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης 
της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από 
τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

10.7. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. 
10.7.1 Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:  

i) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 
22 Π.Δ. 422/1981):1,50% 
ii) Τέλος χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Μ.Τ.Π.Υ. 0,036% 
iii) 2% αρθ. 3 Ν. 3580/07  
iv) 2‰ παρ. 7 αρθ. 6 Ν. 3580/07 

10.7.2 Οι κρατήσεις του εδαφίου ii αναλυτικά έχουν ως εξής : τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, 
πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους 
χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943). 

10.8  Κατά την πληρωμή του τιμήματος του είδους παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 

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

10.10 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του είδους βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 

Άρθρο 11o Διοικητικές προσφυγές 
11.1.  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της 
κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρό-
τητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 
118/2007. 

11.2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όρ-
γανο του Νοσοκομείου, ως εξής: 
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11.2.1 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 τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή 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. 

11.2.2 Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την 
συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του 
διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, 
κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης 
εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 
φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο 
συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η 
ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά 
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. 

11.2.3 Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση 
αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής 
ενστάσεων. 

11.2.4 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.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο 
ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και 
των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) 
ημερών από την υποβολή της στον 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. 

11.3  Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

11.4 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 
11.1 και 11.2, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 
0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια εί-
δους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύ-
τερο 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 πο-
σοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται 
μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Α-
νάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005). 

11.5 Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυ-
στέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφα-
σης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με 
φροντίδα τους. 

11.6 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 
δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προ-
σφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέ-
τουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το Δ.Σ. του νοσοκομείου, ύστερα από γνω-
μοδότηση του αρμόδιου συλλoγικoύ οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προ-
σβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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11.7 Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζό-
μενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. 

11.8 Στους ενδιαφερόμενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά 
των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού 
έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του Ν. 2522/1997. 

Άρθρο 12o Ανωτέρα βία  
Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής  επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναμίας συμ-
μόρφωσης προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωμένος μέσα σε είκοσι 
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, 
να τα αναφέρει εγγράφως στο Νοσοκομείο και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτι-
κά στοιχεία (άρθρο 37 Π.Δ. 118/2007). 

Άρθρο 13o Απαγόρευση εκχωρήσεων 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο προμηθευτής δεν μπορεί  να ενε-
χυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προ-
ηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

Άρθρο 14o Διαδικασία επίλυσης διαφορών 
14.1 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 αφο-
ρά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιο-
ρισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιον-
δήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, 
από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής πρέπει να 
απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιο-
λογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με α-
ποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε ένα (1) μήνα από την η-
μέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε ο-
ποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των 
αρμοδίων Δικαστηρίων. 

14.2 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. 

Άρθρο 15ο Λοιπές διατάξεις  
15.1 Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν και εφαρ-

μόζονται οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατά-
ξεις του Ν. 2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και των άρθρων 79-85 του Ν. 2362/1995 ό-
πως ισχύουν κάθε φορά 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 ισχύουσας νομοθεσίας.  

15.2 Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει 
μόνο εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγού-
μενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

 
                                                                                                  Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια  

 
 

Καλλισθένη Φαρμάκη 
 

         Για την ακρίβεια 
Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόμενα στο άρ-

θρο 20 του ΠΔ 118/07 & όσα αναφέρονται στα λοιπά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας διακήρυ-
ξης. 

Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότε-
ρη από τις προσφερόμενες τιμές.  

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007 που 
αναφέρεται κατωτέρω, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από 
εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδια-
γραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη του μειοδότη είναι η γραπτή δέσμευσή του για 
πιστή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών ως αυτές έχουν προσδιορισθεί με την παρούσα. 
Μη συμμόρφωση προς οποιονδήποτε από αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς.  

 
Το προσφερόμενο μηχάνημα θα δοθεί κατά την ονομασία της διακήρυξης και στην ελληνική –

λατινική γλώσσα. Επισημαίνουμε ότι σε όσους ανατεθεί η προμήθεια τα τιμολόγια που θα εκδο-
θούν υποχρεωτικά θα αναγράφουν τα είδη στην ελληνική-λατινική γλώσσα και σύμφωνα  και 
την  ονομασία του είδους όπως αναφέρεται στην διακήρυξη και τα επιμέρους εξαρτήματα που 
δόθηκαν στην προσφορά (όταν το είδος αποτελείται από εξαρτήματα). 
Προσφορές που δεν τηρούν τα παραπάνω θα απορρίπτονται ως απαράδεκτές. 

 
 
 
 

                                                                                                Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 
 
 
Καλλισθένη Φαρμάκη 
 

             Για την ακρίβεια 
Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ΄ 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

 
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
α. Δικαιολογητικά  άρθρου 9 του  Π.Δ. 118/07. 

- Τα προσφερόμενα πρέπει να φέρουν σήμανση πιστότητας CE.  Οι προσφέροντες συνυπο-
βάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, ανάλογα με την κατηγορία του 
προϊόντος, πιστοποιητικά κοινοποιημένων Οργανισμών, δηλώσεις συμμόρφωσης, εκθέσεις 
ή άλλα ανάλογα έγγραφα, από τα οποία πιστοποιείται η απόλυτη καταλληλότητα και ασφά-
λεια των προσφερόμενων ειδών για τη χρήση για την οποία προορίζονται και γενικά η συμ-
μόρφωση του κατασκευαστή προς τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας ή των κοινών υ-
πουργικών αποφάσεων με τις οποίες εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την πιο 
πάνω οδηγία και σύμφωνα με τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης. 
Ειδικότερα : Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση 
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση τόσο εκ μέρους του προμηθευτή όσο 
και του κατασκευαστή του είδους ή των υποκατασκευαστών του (εφόσον πρόκειται για δια-
φορετικές επιχειρήσεις), προτύπων διαχείρισης (ποιότητας), αυτά πρέπει να βασίζονται στα 
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). 
Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.  

-Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης, θα πρέπει από τον προμηθευ-
τή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητι-
κά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. 

2.   Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προμηθευτές καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά 
για τεχνικά χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερμένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή 
τεχνικό προσωπικό ή για τις εγγυήσεις-καλύψεις χρονικές-λειτουργικές ή για service ή για 
ανταλλακτικά κ.λπ. θα πρέπει απαραίτητα τα έγγραφα αυτά: 

α. Να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των πρωτοτύπων (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του 
κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπροσώπου ή διανο-
μέα). 

β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη και του νόμιμου εκπροσώπου – υπογράφο-
ντος (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) για τη δυνατότητα επαλήθευσης και  

γ. Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
   

β. Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με θεώρηση γνήσιου 
υπογραφής, στις οποίες θα δηλώνονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του 
Π.Δ. 118/07 ήτοι : 

-Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 
προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο 
προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

-Ο προσφέρων που δεν θα κατασκευάσει ο ίδιο το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική 
μονάδα, στην προσφορά του πρέπει να δηλώνει την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα 
κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 

-Επίσης, 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 προϊό-
ντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του 
προσφέροντος την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης 
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
 
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε 
με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά 
απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται 
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στην παρ. 4 του άρθ. 18 Π.Δ. 118/2007. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν 
στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού 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.  
Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης, 
απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα 
κατασκευαστεί το προϊόν και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη 
σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά 
τη σύναψη της σύμβασης η αλλαγή αυτή μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα 
του προμηθευτή. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου 
αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη της Επιτροπής του διαγωνισμού.  

Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς  προηγούμενη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του προμηθευτή ή 
την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.  
Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και για τα 
λοιπά ζητούμενα στοιχεία της παραγράφου 1.8 του παρόντος άρθρου απαιτείται και στην 
περίπτωση αυτή. 

 
 Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 

118/2007. 
γ. Έγγραφη δήλωση του προμηθευτή με θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα αναφέ-

ρει ότι όλα τα μέρη του είδους είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
δ. ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει κατάλογο των κυριοτέρων παραδόσεων των τριών (3) 

τελευταίων ετών ίδιων ή παρόμοιων ειδών. 
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν λιγότερα χρόνια από τρία δεν αποκλείονται του διαγωνι-
σμού  αλλά προσκομίζουν όλα τα παραπάνω για το χρόνο λειτουργίας των Επιχειρήσεών 
τους.  
Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται, εφόσον ζητηθούν από το αρμό-
διο Όργανο, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκ-
δοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, ενώ, εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με 
τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υ-
πάρχουν τέτοια, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με 
υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. 

ε. ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγρα-
φα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις 
τις διακήρυξης σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του 
προσφέροντος, όπως αυτά ορίζονται σε κάθε συναφή όρο της παρούσας διακήρυξης. 

στ. ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει ότι διαθέτει την κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευ-
μένο προσωπικό, τεχνικά μέσα, κ.λπ) για την εκτέλεση της σύμβασης καθώς και για την 
συντήρηση, τα ανταλλακτικά και την εν γένει τεχνική υποστήριξη των ειδών.  
Τα έγγραφα αυτά θα πρέπει: 
α. Να είναι πρωτότυπα ή επίσημα αντίγραφα των πρωτοτύπων (όχι απλά φωτοαντίγρα-

φα) του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (όχι τοπικού αντιπρο-
σώπου ή διανομέα). 

β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη και του νόμιμου εκπροσώπου – υπογρά-
φοντος (τίτλος, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) για τη δυνατότητα επαλήθευσης και  

γ. Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
ζ.ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει άλλα υπάρχοντα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανό-

τητα του για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον ζητηθούν από το αρμόδιο Όργανο. 
  

Β. Πληρότητα στοιχείων προσφοράς 
1. Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, θα πρέπει 

με ποινή αποκλεισμού τους να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεό-
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ντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσε-
ων κ.λπ. που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική "ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ", στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά 
παράγραφο) με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ζητούνται ώστε να επιτυγχάνεται α-
ντικειμενική αξιολόγηση.   
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν αντίγραφο αντίστοιχο της οικονομικής προσφοράς, χωρίς 
όμως αναγραφή των προσφερόμενων τιμών. 

2.  Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλι-
πείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα θεωρούνται 
ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας α-
ξιολόγησης. 

Γ.  Prospectus και Βεβαιώσεις 
1. Απαιτείται η κατάθεση prospectus, τα οποία πρέπει να είναι τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις 
από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύ-
θυνση 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 
του προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεών του στις αγορές (ιδιω-
τικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του και να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. 
Σε αντίθετη περίπτωση τα κατατιθέμενα prospectus πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospec-
tus του κατασκευαστικού οίκου. 
Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμε-
να στα prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσω-
πο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή διανομείς. 

2.  Οι προσφέροντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού τους, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική 
προσφορά, σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO του 
κατασκευαστή, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (ή δηλώσεις 
συμμόρφωσης CE) από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις 
της σχετικής κοινοτικής οδηγίας και τα προσφερόμενα είδη διατίθενται στο εμπόριο σύμφω-
να με το νόμο. 

  
Δ. Υποστήριξη και ανταλλακτικά 
1. Τα ανταλλακτικά πλην των αναλωσίμων περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλει-

σμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην εγγύηση καλής λειτουργίας.  
2. Ο προμηθευτής υποχρεούται με υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη, να δηλώσει ότι 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμε-
νου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. 

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους 
για τουλάχιστον ένα (1) χρόνο  από την οριστική παραλαβή του, κατά τους όρους της δια-
κήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγ-
γραφης βεβαίωσης α) του ιδίου και β) του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οί-
κου, η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στο προσφερόμενο είδος.  
Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας για περίοδο μεγαλύτερη των ενός 
έτους, στην έγγραφη βεβαίωση θα αναφέρεται και πάλι ρητά ότι παρέχεται για τον συγκε-
κριμένο διαγωνισμό.  

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε 
βλάβη του είδους ή των μερών αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του 
και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα 
αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλώσιμων. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμ-
βάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης σε τακτά 
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χρονικά διαστήματα, ώστε το είδος να διατηρείται σε κατάσταση καλής λειτουργίας και ετοι-
μότητας (εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές του κατασκευα-
στικού οίκου). Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων (εφόσον απαιτούνται) πρέπει να κα-
θορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατα-
σκευαστικού είδους.  

Ε. Εγκατάσταση-Παράδοση 
1.   Το είδος θα παραδοθεί με ευθύνη του προμηθευτή στο χώρο που θα του υποδειχθεί από 

την Υπηρεσία. 
2.  Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει το είδος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, με δικό 

του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα 
με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τις οδηγίες των αρμοδίων υπη-
ρεσιών του Νοσοκομείου. 

3. Η παραλαβή του είδους θα γίνει σε πλήρη λειτουργία του. Ειδικότερα, για την οριστική πα-
ραλαβή του πρέπει να προηγηθούν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, οι τυχόν μετρήσεις, η επί-
δειξη λειτουργίας και γενικά η επαλήθευση των τεχνικών του δυνατοτήτων και χαρακτηρι-
στικών. Για τον λόγο αυτό, μετά την παράδοσή του θα ακολουθήσει δοκιμαστική χρήση του 
για διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. 

4. Όλα τα είδη και υλικά που τυχόν απαιτούνται για να χρησιμοποιηθεί το υπό προμήθεια το 
είδος θα προσκομιστούν από τον προμηθευτή και πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείρι-
στα, χωρίς ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους της σύμβασης, που καθορίζουν 
τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά του. 

5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των 
υλικών ήθελε ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών 
τους. 

6. Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε και καθορίζεται σε τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μετά την έγκριση της 
Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. 

ΣΤ. Όροι εγγυήσεων - συντήρηση. 
1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης 

και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί 
να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αποκατάσταση βλάβης προκύψει. 
Το αργότερο έως την υπογραφή  του πρωτοκόλλου ποσοτικής παραλαβής του μηχανήμα-
τος σε κατάσταση λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει πλήρη σειρά 
τευχών με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals) και στην ελληνική ή αγγλι-
κή γλώσσα και όλα τα σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του μηχανήματος 

 
Ζ.  Εκπαίδευση προσωπικού – πλήρης λειτουργία ειδών 

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει 
οπωσδήποτε μ' αυτήν τα παρακάτω, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευ-
σιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων του είδους και κυρίως να διασφαλίζεται από 
τους χρήστες η κανονική του λειτουργία και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία: 
α. Εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και στην ελληνική γλώσσα. 
β. Το πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού 

οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και 
λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές, και στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα ε-
φόσον χρειάζεται και ζητηθεί.  

2. Η εκπαίδευση των χρηστών, θα παρέχεται  όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο από το Νοσο-
κομείο μετά την εγκατάσταση του είδους, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή εφόσον 
χρειάζεται και του ζητηθεί. 

  
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμ-
φανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων 
λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 
Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές 
αποτελούν στο σύνολό τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυ-
τές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007) 
 
 Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται. 

 
Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

 
      Καλλισθένη Φαρμάκη 
 
 

      Για την ακρίβεια 
Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ε΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 5 τεμ 

Συνολικής προβλ. Δαπάνης 21.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 
 

 
«ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΦΑΓΗΤΩΝ 20 θέσεων 3 τεμάχια, 
προϋπ. δαπάνης 11.000,00€ συμπ. ΦΠΑ  

Διαστάσεις:(72-77x90-95x150-160)cm-μήκος×πλάτος×ύψος και με χωρητικό-
τητα  20 δίσκων.  

Iσχυρότατης κατασκευής (έως 70 Kg) και αντοχής βάρους για μεταφορά φαγητών σε 
δίσκους euronorm ή και μαγειρικών σκευών τύπου gastro norm 1/1, ½. 

Κατασκευασμένο (πλευρές, πόρτες, στηρίγματα, εξαρτήματα κατανομής, κλειδαριά) με 
τα υψηλότερα ισχύοντα  στάνταρ υλικών κατασκευής, ασφάλειας, εργονομίας, υγι-
εινής   και με υλικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή και ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
πληρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές για  χρήση – μεταφορά τροφίμων- αν-
θεκτικά στην διάβρωση, στα χτυπήματα, στα οξέα και στα αλκαλικά διαλύματα, 
στην σκληρή χρήση και με αρίστης ποιότητας συγκόλληση και λείανση.  

Oι πόρτες θα πρέπει να είναι με διπλά τοιχώματα. 
Οι συνδέσεις  και κολλήσεις των πλαισίων να μην δημιουργούν απολήξεις ή αιχμηρές 
γωνίες. 

Απαιτείται η ύπαρξη  περιμετρικού  δακτυλίου στην επιφάνεια οροφής του καροτσιού 
ώστε να είναι δυνατή η χρήση της επιφάνειας για μεταφορά αναλώσιμου εξοπλι-
σμού τροφοδοσίας. 

Απαιτείται επίσης η ύπαρξη πλαϊνών αντικρουστήρων  κατασκευασμένων από ασφαλές 
και πιστοποιημένο υλικό (π.χ. πολυβινύλιο, πολυουρεθάνη) ή άλλο εύκαμπτο ελα-
στομερές χωρίς εμφάνιση κοφτερών γωνιών και απολήξεων. 

Η κλίση  του δαπέδου του θαλάμου να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνει το πλύσιμο 
και  την αποστράγγιση του. 

Η   στήριξη του καροτσιού θα πρέπει να επιτυγχάνεται  σε  τέσσερις (4) γαλβανιζέ 
τροχούς με δυνατότητα περιστροφής  360°  και των τεσσάρων,  που σε συνδυασμό  
με το ελάχιστο βάρος της όλης κατασκευής και την μικρή επιφάνεια πρόσφυσης στο 
δάπεδο) να προσφέρουν την  μέγιστη  δυνατότητα  ευκινησίας (προώθηση, ελιγμό , 
σταμάτημα.). 

Απαιτείται επίσης η προσαρμογή δύων φρένων σε 2 από τους τροχούς για την πλήρη 
ακινητοποίηση  του καροτσιού. 

Οι τροχοί δεν πρέπει να προεξέχουν και να καλύπτονται κάτω από το περιμετρικό  
αντικρουστικό υλικό η απόσταση του οποίου από το δάπεδο θα πρέπει να  είναι ≥ 15 

cm. 
Ο  γρήγορος και εύκολος χειρισμός του καροτσιού θα  επιτυγχάνεται  χάρις την πα-
ρουσία 4 σταθερών εργονομικών λαβών στις γωνίες των, μη εξέχοντες των διαστά-
σεων  των αντικρουστήρων. 

Το άνοιγμα των καροτσιών θα πρέπει επιτυγχάνεται από την μία ή και από τις δύο 
πλευρές  παρέχοντας την μέγιστη ευκολία  πρόσβασης-χειρισμού (εισόδου και εξό-
δου των δίσκων). 

Απαιτείται η ύπαρξη ειδικών προσαρμογέων για την στήριξη και ακινητοποίηση των 
πορτών  στα πλαϊνά τοιχώματα. 

Το ασφαλές και εύκολο κλείδωμα των πορτών θα πρέπει να επιτυγχάνεται χάρις τη 
παρουσία εργονομικού μηχανισμού.  



 

Σελίδα 28 από 39 

Οι ‘‘οδηγοί’’ των δίσκων θα πρέπει να είναι σταθεροί (μόνο ανάγλυφη κατασκευή), αν-
θεκτικοί στις τριβές των μεταφερόμενων μεταλλικών gastronorm 1/1, ½ δοχείων 
και δίσκων μεταφοράς φαγητού και να παρέχουν την δυνατότητα εύκολου καθαρι-
σμού(αποφυγή συσσώρευσης ρύπων)αλλά και την άνετη είσοδο και έξοδο των δί-
σκων.  

Η απόσταση των οδηγών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να χωρά άνετα το ισοθερμικό 
σετ. 

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για χρήση σε χώρους μαζικής 
εστίασης και η εναρμόνισή τους στα διεθνή στάνταρτ  εφαρμογής συστήματος αυ-
τοελέγχου HACCP.   

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος καλής λειτουργίας  ένα  (1) έτος. 
 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ   ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΦΑΓΗΤΩΝ 24 θέσεων 2 τεμάχια  
προϋπ. δαπάνης 10.000,00€ συμπ. ΦΠΑ  
Διαστάσεις:(120-130x65-70x100-120)cm-μήκος×πλάτος×ύψος και με χωρητι-
κότητα 24 δίσκων  

Ισχυρότατης κατασκευής (έως 70Kg) και αντοχής βάρους για μεταφορά φαγητών  σε 
δίσκους euronorm  ή και μαγειρικών σκευών τύπου  gastro norm 1/1, ½. 

Κατασκευασμένo (πλευρές, πόρτες, στηρίγματα, εξαρτήματα κατανομής, κλειδαριά) με 
τα υψηλότερα ισχύοντα  στάνταρ υλικών κατασκευής, ασφάλειας, εργονομίας, υγι-
εινής   και με υλικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο ή και ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
πληρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές για  χρήση – μεταφορά τροφίμων- αν-
θεκτικά στην διάβρωση, στα χτυπήματα, στα οξέα και στα αλκαλικά διαλύματα, 
στην σκληρή χρήση και με αρίστης ποιότητας συγκόλληση και λείανση.  

Τα πλαίσια  (πλευρές)  και οι πόρτες θα πρέπει να είναι με διπλά τοιχώματα, με εσωτε-
ρικό μονωτικό διογκωτικό (π.χ. προπυλενίου) προσφέροντας την μέγιστη δυνατότη-
τα θερμομόνωσης. 

Οι συνδέσεις  και κολλήσεις των πλαισίων να μην δημιουργούν απολήξεις ή αιχμηρές 
γωνίες. 

Απαιτείται η ύπαρξη 4 περιμετρικών ραγών περιμετρικά της επιφάνειας οροφής ώστε 
να είναι δυνατή η χρήση της επιφάνειας για μεταφορά αναλώσιμου εξοπλισμού 
τροφοδοσίας. 

Απαιτείται επίσης η ύπαρξη πλαϊνών αντικρουστήρων κατασκευασμένων από ασφαλές 
και πιστοποιημένο υλικό(π.χ.  πολυβινύλιο, πολυουρεθάνη) ή άλλο εύκαμπτο ελα-
στομερές χωρίς εμφάνιση κοφτερών γωνιών και απολήξεων. 

Η κλίση του δαπέδου να είναι τέτοια ώστε να διευκολύνει το πλύσιμο και  την απο-
στράγγιση του θαλάμου. 

Η στήριξη του καροτσιού θα πρέπει να επιτυγχάνεται  σε  τέσσερις (4)  τουλάχιστον 
γαλβανιζέ τροχούς   με δυνατότητα περιστροφής  360°  και των τεσσάρων, που σε 
συνδυασμό  με το ελάχιστο βάρος της όλης κατασκευής και την μικρή επιφάνεια 
πρόσφυσης στο δάπεδο) να προσφέρουν την μέγιστη  δυνατότητα ευκινησίας 

(προώθηση, ελιγμό, σταμάτημα). 
Απαιτείται επίσης η προσαρμογή δύων φρένων σε 2 από τους τροχούς για την πλήρη 
ακινητοποίηση  του καροτσιού. 

Οι τροχοί δεν πρέπει να προεξέχουν και να καλύπτονται κάτω από το περιμετρικό α-
ντικρουστικό υλικό η απόσταση του οποίου από το δάπεδο θα πρέπει να  είναι ≥ 15 
cm. 

Ο  γρήγορος και εύκολος χειρισμός του καροτσιού θα  επιτυγχάνεται  χάρις την πα-
ρουσία 4 σταθερών εργονομικών λαβών στις γωνίες των, μη εξέχοντες των διαστά-
σεων  των αντικρουστήρων. 
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Το άνοιγμα των καροτσιών θα πρέπει επιτυγχάνεται από την μία ή και από τις δύο 
πλευρές  παρέχοντας την μέγιστη ευκολία  πρόσβασης-χειρισμού(εισόδου και εξό-
δου των δίσκων). 

Απαιτείται η ύπαρξη ειδικών προσαρμογέων για την στήριξη και ακινητοποίηση των 
πορτών  στα πλαϊνά τοιχώματα. 

Το ασφαλές και εύκολο κλείδωμα των πορτών θα πρέπει να επιτυγχάνεται χάρις τη 
παρουσία εργονομικής λαβής .  

Οι ‘‘οδηγοί’’ των  δίσκων θα πρέπει να είναι σταθεροί (θα εκτιμηθεί περισσότερο η α-
νάγλυφη κατασκευή τους ), ανθεκτικοί στις τριβές των μεταφερόμενων μεταλλικών 
gastronorm 1/1, ½ δοχείων και δίσκων μεταφοράς φαγητού και να παρέχουν την 
δυνατότητα εύκολου καθαρισμού(αποφυγή συσσώρευσης ρύπων)αλλά και την άνε-
τη είσοδο και έξοδο των δίσκων.  

 Η απόσταση των οδηγών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να χωρά άνετα το ισοθερμι-
κό σετ. 

 Nα διαθέτει τηλεσκοπικό συρτάρι 2 ή 4 θέσεων για την τοποθέτηση εξοπλισμού  
 (π.χ. μαχαιροπήρουνα ) καθώς και ενός μηχανισμού – εξωτερικής βάσης στήριξης σα-
κούλας   

 απορριμμάτων.  
Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για χρήση σε χώρους μαζικής 
εστίασης και η εναρμόνισή τους στα διεθνή στάνταρτ  εφαρμογής συστήματος αυ-
τοελέγχου HACCP.  

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος καλής λειτουργίας  ένα  (1) έτος. 
 
  

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 
Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

 
 
        Καλλισθένη Φαρμάκη 
 
 

Για την ακρίβεια 
Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΣΤ΄ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 
 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )       
             Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 
 
Προς 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Λεωφ. Αθηνών 53, 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

τηλ. 27413-61818/ φαξ 27410 20529 
E-mail:sd@hospkorinthos.gr 
 

Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ………………………. 
για ποσό ΕΥΡΩ ………………… 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκ-

κλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος των ενστάσεων διζήσεως και 
διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………….0,00€ (……………), 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 ολόκλη-
ρον υπόχρεων μεταξύ τους,  εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών ή 
Κοινοπραξίας),  για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της …………….. 
ή τυχόν επανάληψή του,  για την προμήθεια ………………………..… σύμφωνα  με την υπ’ 
αριθ. ………………... διακήρυξή σας. 

 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό  

απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της 
και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των 
όρων της,  στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε αυτήν. 

Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χω-
ρίς οποιαδήποτε εκ μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του 
βάσιμου  ή μη της απαιτήσεως σας μέσα σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδο-
ποίησή σας. 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης,  το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

 
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 εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νο-
μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το 
όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 



 

Σελίδα 31 από 39 

  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………………. 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )       
             Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 
 
Προς 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Λεωφ. Αθηνών 53, 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

     τηλ. 27413-61818 φαξ 27410-20529 
     E-mail:sd@hospkorinthos.gr 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……    ΕΥΡΩ ……….. 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως 
και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέ-
σεως, 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 ολόκλη-
ρον 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, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια …………………………..…., 
συνολικής αξίας …………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../2009 διακήρυ-
ξης 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 εκτέλεσης, ποσού ίσου 
προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ …………………….... 

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 ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητή-
σεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτη-
σής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή πα-
ρέλειψε 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 Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 
         

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ ……………………………………………. 
 
                        Ημερομηνία έκδοσης  ………………… 
 
Προς  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ, Λεωφ. Αθηνών 53, 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

     τηλ. 27413-61818 φαξ 27410-20529 
 
  

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 
………………………………….. Δ\νση ……………………………………… (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 Κοι-
νοπραξίας),   

για την καλή λειτουργία  των παραδοθέντων υπ’ αυτής ειδών της με αριθμό ………… σύμβα-
σης, συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της υπ’ αριθ. …../200. 
διακήρυξης του  Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η ε-
ταιρία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας, 
ποσού ίσου προς το 3% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για  ΕΥΡΩ 
…………………….... 

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 ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητή-
σεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτη-
σής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή πα-
ρέλειψε 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 Δημόσιο και τα Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.  

(Εξουσιοδοτημένη υπο-
γραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
                      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ  ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
Αρ. πρωτ. …………. 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ 
Κόρινθος,  σήμερα την ............. 200. ημέρα της εβδομάδας …………… οι συμβαλλόμενοι :  

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, νόμιμα εκπροσωπούμενο κατά την υπογραφή της παρού-
σας από τον Διοικητή του κ. ………, που εδρεύει στην  Λεωφ. Αθηνών 53, 201 00 Ν. Κορίν-
θου (Α.Φ.Μ. 999049011, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), τηλ. 27413-61815/61835, φαξ 27413-
61300/61852, ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………. αποκαλούμενο στο εξής χάριν 
συντομίας «Το Νοσοκομείο» και  
2.  Η  εταιρεία   

 που 
εδρεύει:   

   

Τηλ.:     ΦΑΞ:   
Ηλ. Δ/νση:    
Α.Φ.Μ.:    Δ.Ο.Υ.:    
νόμιμα εκπροσωπούμενη κατά την υπογραφή της παρούσας από τ... 

………………………………., η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Προμη-
θευτής», συμφώνησαν συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα : 

 
 ΑΡΘΡΟ  1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που εκπροσωπεί την πιο πάνω ………….. Εταιρία,  
αναδείχθηκε Προμηθευτής μετά από την διενέργεια της από …………….. Επαναληπτικής 
Συνοπτικής Διαδικασίας (Πρόχειρου Διαγωνισμού) σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗ-
ΤΟΥ», για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την με αριθ. 4859/10.3.2010 διακήρυ-
ξη, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης  και την προσφορά του, που αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την με αριθμό 2/1.2.2010(Θέμα:7) Απόφαση 
Δ.Σ, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των α-
ποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και της με αριθμό……..Απόφασης της Επιτροπής Προμη-
θειών Υγείας του Υ.Υ.& Κ.Α.  

Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 
Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει με την πα-
ρούσα Σύμβαση την υποχρέωση να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τα παρακάτω αναφε-
ρόμενα 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. Το υπό προμήθεια είδος θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και την από .........200.. τεχνική και οι-
κονομική  προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέ-
ρη της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 3 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θα θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  
3.1.Παραδοθεί το είδος και παραληφθεί 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 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
4.1. Το ζητούμενο είδος πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε τριάντα (30) εργάσιμες ημέ-

ρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και οπωσδήποτε μετά την 
έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. Η παράδοση του είδους, το 
οποίο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνει 
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 λειτουργί-
α. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει μαζί με το μηχάνημα εγχειρίδιο χρήσης και συ-
ντήρησης στην Ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα, εφόσον ζητηθεί, κατάλληλο έντυπο 
με οδηγίες χρήσης και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή  
βοήθημα, το οποίο βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα 
της προμήθειας. 

4.2. Προϋπόθεση για την παραλαβή του είδους είναι η επίδειξη της λειτουργίας του, 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 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 σχετική διακήρυξη η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

4.3. Η παράδοση του είδους 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 του είδους 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 των υλικών μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου (1/4) 
αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρο 
32 του Π.Δ. 118/2007). Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης προκύπτει 
κλάσμα ημέρας, τούτο θεωρείται ως ολόκληρη ημέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας 
παράτασης, και εφόσον δεν έχει παραδοθεί το μηχάνημα, κινείται η διαδικασία κήρυξης 
του προμηθευτή εκπτώτου. 

4.5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον προμηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε 
περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί 
λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών 
ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.  

4.6. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή του είδους της προμήθειας θα γίνεται από Επιτροπή 
που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο έλεγχος της ποιότητας και της καλής λειτουργίας του είδους 
θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 τα προβλεπόμενα στους σχετικούς 
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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.  

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
5.1. Με απόφαση του Δ.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 είδος 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 είδους 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 του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). 

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

5.6. Σε περίπτωση κατά την οποία το είδος 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.Δ. (Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το 
άρθρο αυτό. 

5.7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, 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 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
6.1.  Μετά την οριστική παραλαβή του είδους αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε ………….(……) 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 προδιαγραφές, τους ειδικούς όρους και τους λοι-
πούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα στοιχεία της τεχνικής του προ-
σφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει προσκομίσει. Η εγ-
γύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, δυσλειτουργίας ή/ και α-
συμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού προς τα συμφωνη-
θέντα.  

6.2. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου να αποκαθιστά τη βλάβη, δυσλειτουργία ή/ και 
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ασυμφωνία   των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με με-
ρική ή ολική αντικατάσταση αυτού.  

6.3. Στην εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών, των κάθε 
είδους υλικών και της αμοιβής των τεχνικών που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση της 
καλής λειτουργίας του είδους, καθώς επίσης και των τυχόν απαιτουμένων εργασιών προ-
ληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση, ε-
φόσον αυτό αναφερόταν στην σχετική διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή. Το 
σύνολο της σχετικής δαπάνης βαρύνει τον Προμηθευτή. 

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

6.5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής δεν συμμορφώνεται με τις ως άνω υπο-
χρεώσεις του, το Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. επι-
σκευή ή αντικατάσταση) με δικά του έξοδα, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής επι-
στολής καλής λειτουργίας. 

6.6. Κατ’ εξαίρεση, η εγγύηση καλής λειτουργίας του είδους δεν καλύπτει τις εξής περιπτώσεις: 
6.6.1. Αποδεδειγμένα κακή ή μη ενδεδειγμένη χρήση του είδους από υπαλλήλους του Νοσοκομεί-

ου ή τρίτους.  
6.6.2. Επεμβάσεις στο υλικό από αναρμόδιους υπαλλήλους του Νοσοκομείο ή τρίτα πρόσωπα, 

μη εξουσιοδοτημένα από τον Προμηθευτή. 
6.6.3.Περιπτώσεις ζημίας ή καταστροφής προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμούς, πλημμύρες 

κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες, κακόβουλες ή μη (πυρκαγιές, εκρήξεις κ.λπ.). 
6.6.4. Προσβολή του εξοπλισμού από κάθε είδους υγρά ή χημικές ουσίες (νερό, αναψυκτικά, όξι-

να ή βασικά διαλύματα κ.λπ.). 
6.6.5. Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν συνδεδεμένο το υλι-

κό, διακοπές ρεύματος, απότομες πτώσεις τάσης κ.λπ. 
6.7. Η συντήρηση-επισκευή του είδους θα γίνεται στους χώρους του Νοσοκομείου. Αν αυτό δεν 

είναι δυνατόν, ο Προμηθευτής μεριμνά για την μεταφορά του εξοπλισμού στις δικές του ε-
γκαταστάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον χρέω-
ση. 

6.8. Ο Προμηθευτής εγγυάται την ύπαρξη ανταλλακτικών για την εξασφάλιση της καλής λειτουρ-
γίας του είδους για χρονικό διάστημα ………….(…..) ετών μετά τη λήξη της εγγύησης, όπως 
ρητά αναφέρεται στην τεχνική του προσφορά. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
7.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων 
της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-200… εγγυητική 
επιστολή  τ… ……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε πο-
σοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του υλικού (μη συμπερι-
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος έως την ……….-200… 

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

7.2. Εγγύηση καλής λειτουργίας 
Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας του υλικού (και πριν από την 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), ο Προμηθευτής υποχρεούται να κα-
ταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας 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) τουλάχι-
στον μήνες από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας που δόθηκε από τον 
Προμηθευτή. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο 
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προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πα-
ρατείνεται ανάλογα.  

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον Προμηθευτή μετά τη λήξη της. 
7.3. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προμηθευτής 

πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υπο-
βάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύ-
ος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομη-
νία παράδοσης του υλικού. 

7.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στην οικεία θέ-
ση της διακήρυξης και στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/2007). 

ΑΡΘΡΟ 8 ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
8.1.  Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια είδους, τυχόν ερ-

γασίες εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου και την εκ-
πλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την οικονομι-
κή του προσφορά και τους όρους της διακήρυξης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των …………….………………… (..…..,00) ευρώ ανά μονά-
δα μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. 

8.2. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παρα-
λαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή του είδους, 
όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.  

8.3. 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.Δ.) 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. 

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

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

8.5.1 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία 
που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία 
για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα 
Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). 

8.5.2. 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 των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία 
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  

8.6.  Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το 
Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική 
αίτηση του προμηθευτή. 

8.7. 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 και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 
35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.) και ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την τυχόν απαιτούμενη 
έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α. ή  άλλη Κεντρική Υπηρεσία, 
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κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου 
σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, το οποίο θα αφορά και το Νοσοκομείο.  

8.8. 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. 

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

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

8.11.Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Πέραν των λοιπών συμβατικών του υποχρεώσεων, το Νοσοκομείο έχει τις εξής ειδικές υπο-
χρεώσεις, ως προς ό,τι αφορά τη χρήση του υπό προμήθεια υλικού: 

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού και το χειρισμό του από κατάλληλα εκπαι-
δευμένο προσωπικό. 

β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε υπαιτιό-
τητα υπαλλήλων 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 λει-
τουργίας του εξοπλισμού, χωρίς να προβαίνει μονομερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη – πα-
ρέμβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λπ., παρά μόνον έπειτα από προ-
ηγούμενη σχετική συνεννόηση με τον Προμηθευτή. 

δ) Να διευκολύνει την είσοδο των τεχνικών του Προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών στους 
χώρους όπου είναι εγκατεστημένο το υλικό, να παρέχει επαρκή χώρο για κάθε απαραίτητη ερ-
γασία αποκατάστασης των τυχόν βλαβών ή δυσλειτουργιών, καθώς και κάθε αναγκαία διευκό-
λυνση για την ταχεία εκτέλεση των σχετικών εργασιών. 

ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
10.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - παρά-

δοση του υπό προμήθεια υλικού ή για την μη παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την διά-
θεση απαιτούμενων ανταλλακτικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέ-
ρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπο-
ρεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του 
οποίου καθίσταται ανέφικτο στον Προμηθευτή να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεών του.  

10.2. 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 στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή 
λόγου ανωτέρας βίας  για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

10.3. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω 
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Προμηθευτή. Αν το Νοσοκομείο δεν 
απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γε-
γονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, 
θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προ-
μηθευτής. 

10.4 Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του 

Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενών την εκπλήρωση των συμβατικών του 
 υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
11.1.  Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης τεχνολο-

γίας, 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 (εφόσον ανήκει σε 
αυτήν την κατηγορία). 
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11.2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο Προμηθευτής δεν μπορεί  να ενε-
χυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προη-
γούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

11.3. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και απο-
τελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους 
αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προ-
σφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του 
κατασκευαστικού οίκου. 

11.4.  Η παραλαβή του υλικού θα διενεργηθεί από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συ-
ντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Προμηθευτής έχει δικαίωμα να παρί-
σταται στη διαδικασία παραλαβής. 

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

ΑΡΘΡΟ 12 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
12.1. 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 συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοι-
κητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει 
σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη από-
φασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλα-
βής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώ-
σει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα υποβολής της ή αν ο 
Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαι-
ούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

12.2. 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. 

12.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.  
4859/10.3.2010 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμη-
θειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.Δ. 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 ισχύουσας νομοθεσίας. 

12.4. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει 
μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγού-
μενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  

Η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και, αφού βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφηκε νό-
μιμα 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 Αναπληρώτρια Διοικήτρια (υπογραφή, ονοματεπώνυμο ολογράφως & σφραγίδα) 
     Καλλισθένη Φαρμάκη  

                                                                                                
 
                                                                                              Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια 

  
 
                                                                                                        Καλλισθένη Φαρμάκη 
Για την ακρίβεια  
Η Πρ/νη Τμ.Γραμματείας 
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