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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Τριών (3) μπλέντερ επαγγελματικών για τις ανάγκες του Τμ. Διατροφής 
ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗΣ : 1.350,00€ συμπ. ΦΠΑ 19%. 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
1.Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19/1.2.1995). 

2.Του Ν. 2362//1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27.11.1995). 

3.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). 

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

5.Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
134/18.6.2007) 

6.Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22.3.1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου 
στο εισόδημα  από εμπορικές επιχειρήσεις). 

7.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). 

8.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: 
2.1 Την με αριθ. 3739/26.03.2009 Κατάσταση Προμηθειών που απεστάλη στην 6η 

Υ.Π.Ε. για έγκριση. 
2.2 Την με αριθ. 13976/13.11.2009 Απόφαση Διοικητή 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
Διαδικασία προμήθειας με συλλογή προσφορών, με σφραγισμένες προσφορές, 
τριών (3) μπλέντερ επαγγελματικών με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή. 
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Γ.Ν.Κορίνθου 
Τμήμα: Γραμματεία 
Νοσοκομείου  
Λ. Αθηνών 53 
201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

 

Έως και 26.11.2009 
 

ΠΕΜΠΤΗ 14.00μ.μ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

  

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ 
Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

27.11.2009 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.30π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την αναφερόμενη παραπάνω ημερομηνία και 
ώρα κατάθεσης προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την 
Υπηρεσία χωρίς να αποσφραγιστούν. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο 
Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές 
θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη 
πρόσκληση προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 
1. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα 

πρόσκληση. 
2. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό όργανο 

[Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών].  
3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. 

4. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν, 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.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΚΑΕΠΠ 1305-17100 ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 
ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ 

CPV 39711210-4 Μπλέντερ τροφίμων 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ Τρία (3) μπλέντερ επαγγελματικά 

Υπηρεσία για την οποία προορίζεται ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμ ΦΠΑ 
19% 

1.350,00€ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΕ: 7112 

Χρόνος ισχύος της προσφοράς Εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες 
προσμετρούμενες από την επομένη της 
διενέργειας της διαδικασίας  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ Τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης & σε 

πλήρη λειτουργία   

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  

 Χώρος παράδοσης και εγκατάστασης ΑΠΟΘΗΚΗ & ΤΜ. ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες 
(δοκιμαστική χρήση)   
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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 ΚΑΙ 
φόρος εισοδήματος 4% ή 8% σύμφωνα 

με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94    

Οι προσφορές, τα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται, 
τα έγγραφα που απευθύνει ο προμηθευτής στο Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που 
μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να 
αποδοθούν στην Ελληνική.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από μετάφρασή 
τους στην Ελληνική γλώσσα.  

Οι προσφορές δεν Θα έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή 
άλλου είδους αλλοιώσεις. Η τυχόν διόρθωση ή προσθήκη, θα είναι καθαρο-
γραμμένη και μονογραμμένη από τov 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 διορθώσεις που την 
καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Στον σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφεται 
ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που 
διενεργεί την προμήθεια, ο αριθμός της διακήρυξης/πρόσκλησης, η ημερομηνία 
διενέργειας της διαδικασίας και τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Στον κυρίως φάκελο θα περιέχονται σφραγισμένοι οι φάκελοι της τεχνικής και 
της οικονομικής προσφοράς οι οποίοι θα αναγράφουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία με 
τον κυρίως φάκελο.  

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.   

Η Επιτροπή διενέργειας και Αξιολόγησης των Προσφορών κατά την ημερομηνία 
και ώρα που ορίζεται στην παρούσα προβαίνει στην μονογραφή του κυρίως 
φακέλου, στην αποσφράγισή του, στην μονογραφή του φακέλου της Τεχνικής & 
και Οικονομικής προσφοράς, στην αποσφράγιση της Τεχνικής προσφοράς, στην 
μονογραφή των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. 

Οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών τοποθετούνται σε έναν 
ο οποίος σφραγίζεται και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και τον 
γραμματέα και παραδίδεται αυθημερόν στο γραφείο προμηθειών. 

Η Επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των συγκριτικών πινάκων και στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών (την υπεύθυνη δήλωση) και στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών και στην σύνταξη του σχετικού πρακτικού. Κατόπιν παραδίδεται σε 
αυτήν ο φάκελος που περιέχει τις οικονομικές προσφορές από το Γραφείο 
Προμηθειών και με ευθύνη της Επιτροπής αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών των συμμετασχόντων που έχουν κριθεί τεχνικά 
αποδεκτές, μονογράφονται ανά φύλλο και συντάσσεται ο συγκριτικός πίνακας 
αξιολόγησης των τεχνικά αποδεκτών οικονομικών προσφορών. 

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών και καταθέτει το σχετικό πρακτικό στην Διοίκηση για την έκδοση της 
σχετικής κατακυρωτικής απόφασης, η οποία ανακοινώνεται εγγράφως, μετά την 
τυχόν απαιτούμενη έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του ΥΥ& ΚΑ. 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, 
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2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, το οποίο θα 
αφορά και το Νοσοκομείο. 

Υπό την επιφύλαξη των λοιπών αναφερομένων στην παρούσα, με την 
παραπάνω αναφερόμενη ανακοίνωση, η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε 
έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 
   
Οι προσφέροντες θα υποβάλλουν : 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 άρθρ 8 Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία Θα αναγράφονται τα στοιχεία της 
διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν και θα δηλώνεται :
α) Η χώρα καταγωγής του τελικού είδους που προσφέρουν, τα πλήρη στοιχεία του 
εργοστασίου παραγωγής του είδους 

β) Ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια 
είδους είναι σύμφωνος με τον ζητούμενο από την πρόσκληση. 

γ) ότι ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους ανέρχεται στον ένα (1) 
χρόνο.  

δ) ότι ο χρόνος κάλυψης του είδους σε ανταλλακτικά ανέρχεται στα πέντε (5) 
χρόνια. 

ε)Ότι όλα τα μέρη των προσφερομένων είναι καινούργια και αμεταχείριστα, χωρίς 
ελαττώματα και ικανοποιούν όλους τους ζητούμενους όρους καθώς και της 
σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
του 
Κατασκευή του υλικού σε άλλη επιχειρηματική μονάδα/εργοστάσιο άλλη/ο 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 του Π.Δ. 118/2007.  

 
Εάν διαπιστωθεί ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε, η 

προσφορά απορρίπτεται και επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π.Δ. 118/2007. 

 
Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  
Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που 
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, καθόσον 
αποτελούν όλες απαράβατους όρους. 
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 είδος 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 της διαδικασίας.  
Στοιχεία Τεχνικής προσφοράς: 
Η τεχνική προσφορά θα είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 
πρόσκληση και ιδιαίτερα στα ζητούμενα των σελίδων 10 και 11. 
Στοιχεία Οικονομικής προσφοράς: 
Στην Οικονομική Προσφορά θα αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως 
ορίζεται κατωτέρω : 
Ι. Η τιμή θα προκύπτει με σαφήνεια, θα είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με το όπως 

ζητείται, θα δίνεται σε ευρώ (€), και θα αναγράφονται αριθμητικώς και 
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ολογράφως. 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 
προβλέπεται. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή 
μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. 
Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.   
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. 
Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και 
οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου του είδους που θα 
προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή 
του είδους και την αποπληρωμή τους (παρ. 5 άρθρ. 16 Π.Δ. 118/07). 
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

ΙΙ Θα αναφέρεται το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό (%), στο οποίο υπάγεται το 
είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται 
από την Υπηρεσία. Η προσφερόμενη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ θα 
δίνεται ολογράφως και αριθμητικώς. 
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή του προσφερομένου 
είδους για το σύνολο της ζητουμένης ποσότητας. 

ΙΙΙ. Ως συνολική τιμή νοείται η τιμή της προσφοράς με κρατήσεις και χωρίς 
Φ.Π.Α. για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του Νοσοκομείου και 
σε πλήρη λειτουργία στον χώρο που θα τους υποδειχθεί.  
Η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά αριθμητικώς και ολογράφως : 
α. ανά τεμάχιο του προσφερόμενου είδους (χωρίς ΦΠΑ και το ποσοστό 
ΦΠΑ).  

β. ενιαία για το σύνολο της προκηρυχθείσης ποσότητας του προσφερομένου 
είδους (χωρίς ΦΠΑ, Το ποσοστό ΦΠΑ και συμπ. ΦΠΑ) 

VI Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 
αναγράφεται στην οικονομική προσφορά 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. 
Γίνονται δεκτές προσφορές για την προμήθεια του είδους σε πλήρη λειτουργία.  
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.  
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 Π.Δ. 118/07). 

  



Σελίδα 6 από 18 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 
όργανο. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από 
το αρμόδιο όργανο. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από το 
Νοσοκομείο κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από 
τον αρχικά ζητούμενο χρόνο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα 
ματαιώνονται εκτός εάν το Νοσοκομείο κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι προσφέροντες 
μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά στους εφόσον τους 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου εάν κλήθηκαν να 
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, παράταση της προσφοράς τους, είτε 
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. Εφόσον αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν 
και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  

Η κατακύρωση της προμήθειας γίνεται στον προσφέροντα εκ των καταλλήλων με 
την χαμηλότερη τιμή.  
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.  
 
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται 
να προσέλθει μετά την κοινοποίηση της ανακοίνωσης και την τυχόν απαιτούμενη 
έγκριση από την Επιτροπή 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 περί προμηθειών Δημοσίου, που βρίσκονται σε ισχύ και 
που τυχόν τεθεί σε ισχύ και θα αφορούν και το Νοσοκομείο, για την υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 
Σε περίπτωση που δεν προσέλθει μέσα στην ημερομηνία που του ορίστηκε να 
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση 
που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με 
απόφαση του Δ.Σ. μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ενώ του 
επιβάλλονται οι τυχόν προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. 
Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται 
παραπάνω, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, 
Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε και σε 
πλήρη λειτουργία, Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις, Εκπληρώθηκαν και οι 
τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
Η σύμβαση με τον προμηθευτή που θα επιλεγεί, θα έχει διάρκεια μέχρι της 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία και της 
εκπλήρωσης των όρων αυτής, αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής της (ή 
από την ημερομηνία μέχρι την οποία θα έπρεπε να έχει υπογραφεί, εφόσον 
συντρέχει η περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω) η οποία οπωσδήποτε θα 
προσμετράται μετά την τυχόν απαιτούμενη έγκριση της Επιτροπής Προμηθειών 
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Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α ή την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων & Δυτικής 
Ελλάδος ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία. 
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης, μετά 
όμως από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή, χωρίς αποζημίωσή 
του, εφόσον για τα είδη της παρούσας διαδικασίας 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.  
Το ζητούμενο είδος πρέπει να παραδοθεί έτοιμο και απολύτως κατάλληλο για τη 
χρήση που προορίζεται μετά την τυχόν απαιτούμενη έγκριση της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας του Υ.Υ. & Κ.Α ή την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων & 
Δυτικής Ελλάδος ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία, στην Αποθήκη του Νοσοκομείου, με 
έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.  
Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει μαζί με το είδος  εγχειρίδιο χρήσης και 
συντήρησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, κατάλληλο έντυπο με οδηγίες 
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. 
Η παράδοση του είδους θα γίνει μετά από συνεννόηση με τις Υπηρεσίες του 
Νοσοκομείου, και αφού ειδοποιήσει εγγράφως και έγκαιρα ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.   
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-
παράδοσης του είδους μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι του ενός τετάρτου 
(1/4) αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. 2 άρθ. 26 ΠΔ 118/2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Νοσοκομείου για την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων (άρθ. 32 ΠΔ 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. 
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 του συμβατικού είδους. Στην περίπτωση αυτή δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις.  
Η παραλαβή του είδους γίνεται από το αρμόδιο όργανο. Κατά την διαδικασία 
παραλαβής του καλείται να παραστεί ο προμηθευτής ή εκπρόσωπός του και 
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.  
Η σύμβαση προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με τους τρόπους που 
περιγράφονται εδώ : Α. Με μακροσκοπική εξέταση, Β. Με πρακτική δοκιμασία και Γ. 
Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς 
προμήθεια είδος ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση 
της επιτροπής παραλαβής.  
Αποτελεί προϋπόθεση για την παραλαβή του είδους 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 τυχόν εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του 
και η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύv 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.   
Σε περιπτώσεις απόρριψης του υλικού από την επιτροπή παραλαβής τηρούνται τα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 27 του Π.Δ. 118/2007. 
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Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή : Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, 
μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα 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. 
Με την ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν  φόρτωσε, 
παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικό είδος, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε 
αυτό μέσα στov συμβατικό χρόνο ή τov χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από 
αίτησή του. 
Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή 
την σύμβαση εφόσον: 
Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το είδος δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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. 
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή 
την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5. του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 
Σε περίπτωση παράδοσης του είδους το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων 
στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της 
σύμβασης, χωρίς να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή 
του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά την διαδικασία του άρθρου 27 Κ.Π.Δ.  
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 
προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Π.Δ. 
118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.  
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, 
ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του 
Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
 
Πληρωμή: 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.  
Η πληρωμή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του είδους 
που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή του είδους σε πλήρη λειτουργία 
(άρθ. 35 παρ. 1α  ΚΠΔ) 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. 
H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των 
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη 
της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. 
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 
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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). 
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία 
της οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης–δελτίο αποστολής 
ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του είδους, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται 
από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.  
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. 
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 ειδών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ). 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος του είδους. 
Κατά την πληρωμή παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Ν. 2198/1994 (αρθρ. 
24) φόρος εισοδήματος. Ο ΦΠΑ επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 
Νοσοκομείο. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του είδους βαρύνουν τον 
προμηθευτή. 
Ανωτέρα βία: Σε όσες περιπτώσεις ο προμηθευτής  επικαλείται ανωτέρα βία, ως 
λόγο αδυναμίας συμμόρφωσης 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 αποδεικτικά στοιχεία (άρθρο 37 Π.Δ. 118/2007). 
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. 
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση-
παράδοση του υπό προμήθεια είδους ή για την μη παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
ή την διάθεση απαιτούμενων ανταλλακτικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν μπορεί 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 εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  
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 γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία 
που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου 
ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Προμηθευτής. 
Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 
δραστηριότητας του Προμηθευτή και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την 
εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας 
βίας.  
Απαγόρευση εκχωρήσεων: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, 
ο προμηθευτής δεν μπορεί  να ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους  απαιτήσεις 
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του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 
Διαδικασία επίλυσης διαφορών: 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 Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο προμηθευτής πρέπει να απευθύνει 
σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με 
αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό 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 ημέρα υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν 
αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να 
εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 
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. 
Λοιπές διατάξεις :   
Η εφαρμογή των διατάξεων περί προμηθειών Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. 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. 
Το προσφερόμενο είδος θα αναφέρεται στην προσφορά κατά την ζητούμενη 
ονομασία από το νοσοκομείο και στην ελληνική–λατινική γλώσσα.  
Στο δελτίο αποστολής και στο τιμολόγιο πώλησης θα αναφέρεται ο αριθμός της 
σύμβασης, η ονομασία του είδους όπως εζητείτο στην σχετική πρόσκληση, η 
ονομασία του είδους στην ελληνική-λατινική γλώσσα και ο πιθανός κωδικός όπως 
αναφέρεται στην προσφορά του, όπως αυτά φαίνονται στη πρόσκληση ή/και τη 
σύμβαση, μη εξαιρουμένων των επιμέρους εξαρτημάτων που τυχόν δόθηκαν στην 
προσφορά και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση.  
 
Γενικά απαιτούμενα στοιχεία Τεχνικής προσφοράς : 
Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν, 
θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού τους να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, 
τεκμηριωμένες και δεόντως υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κ.λπ. που τυχόν ζητούνται.  
Η τεχνική προσφορά θα είναι στην ελληνική γλώσσα,  πλήρης, σε ανταπόκριση-
παραπομπή σύμφωνα με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και με τα 
συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ώστε να 
επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. 
 
Τα συνυποβαλλόμενα prospectus θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα 
(όχι απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου ή εκτυπώσεις από 
επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο και θα είναι αυτά που 
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του είδους στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης 
των πωλήσεών του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος 
του. Θα επαληθεύουν δε τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 
στις προσφορές. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα 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 
prospectus του κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς είναι διαφορετικά από τα αναγραφόμενα στα prospectus, πρέπει να 
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κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου 
κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή διανομείς. 
 
Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λπ.), χωρίς 
τεκμηρίωση και παραπομπή–αντιστοιχία με τα prospectus θα αποκλείονται. 
 
Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, η τεχνική και οικονομική 
προσφορά καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την αρίθμηση των 
ζητούμενων τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης.   
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΠΛΕΝΤΕΡ 

1.   Να διαθέτει μαχαίρια από ανοξείδωτο χάλυβα με μηχανισμό Βάσης μαχαιριών 
μεγάλης αντοχής. 

2.   Να διαθέτει ισχυρό κινητήρα (1.200-1.500Watt). 
3.   Να διαθέτει διακόπτη ασφαλείας για την προστασίας της συσκευής. 
4.   Να διαθέτει αυτόματη λειτουργία Auto και Manual. 
5.   Να διαθέτει διακόπτη τριών (3) τουλάχιστον ταχυτήτων (αργή, κανονική, 

γρήγορη). 
6.   Απαραίτητη η άριστη στεγανοποίηση κάδου και βάσης. 
7.   Να διαθέτει εργονομικό κάδο χωρητικότητας τουλάχιστον δύο (2) λίτρων με 

δοσομετρητή από κατάλληλο για τρόφιμα και υψηλής αντοχής υλικό 
κατασκευής. 

8.    Να διαθέτει καπάκι ασφαλείας αφαιρούμενο για την πλήρωση του κάδου 
ανάμιξης  κατά την λειτουργία της συσκευής με εύκολη τοποθέτηση. 

9.   Απαραίτητη η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας ενός (1) τουλάχιστον έτους. 
10.   Απαραίτητη η κατάθεση βεβαίωσης καταλληλότητας για την συγκεκριμένη χρήση 

(πλήρωση απαιτήσεων για εφαρμογή συστημάτων ασφάλισης Υγιεινής 
Τροφίμων). 

11.  Απαραίτητη η σήμανση του CE  ή δήλωση συμμόρφωσης από τα οποία να 
προκύπτει η ικανοποίηση των απαιτήσεων της σχετικής Νομοθεσίας. 

12.   Χρόνος παράδοσης : Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. 
13.   Η παραλαβή θα ολοκληρωθεί αφού προηγηθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και η 

δοκιμαστική λειτουργία τους για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. 
 
Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 
Μη συμμόρφωση προς οποιονδήποτε από αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της 
προσφοράς. 

Ο Διοικητής 
Για την ακρίβεια 

Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας 
Χρήστος Βιρβίλης 



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 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 
Κόρινθος,  σήμερα την ............. 200. ημέρα της εβδομάδας …………… οι συμβαλλόμενοι :  
Ο  δεύτερος από τους συμβαλλόμενους που εκπροσωπεί την πιο πάνω  εταιρεία  που 
αποκαλείται από δω και πέρα «Προμηθευτής» ο οποίος  και  αναδείχθηκε  Προμηθευτής μετά 
από διενέργεια της από ……… διαδικασίας προμήθειας διά συλλογής προσφορών, « 
…………………», για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 
1. Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, νόμιμα εκπροσωπούμενο κατά την υπογραφή της 

παρούσας από τον Διοικητή του κ. ……………………………, που εδρεύει στην  Λεωφ. Αθηνών 
53, 201 00 Ν. Κορίνθου (Α.Φ.Μ. 999049011, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), τηλ. 27413-61818/61835, 
φαξ 27410-20529/27413-61852, 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 «Προμηθευτής», 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 …………….. διαδικασίας 
προμήθειας διά συλλογής προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
«……………….», για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, σύμφωνα με την με αριθ. 
…………/………..09 πρόσκληση υποβολής προσφοράς και την προσφορά του, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την με αριθμό ………….. (Θέμα ….) Απόφαση Δ.Σ., 
κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας και της με αριθμό …… Απόφασης 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. 
  
Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο 
Προμηθευτής, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει με την παρούσα 
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Σύμβαση την υποχρέωση να προμηθεύσει το Νοσοκομείο με τα παρακάτω αναφερόμενα είδη 
και με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες  : 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
2.1.Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  ως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας.  
2.2.Το υπό προμήθεια είδος θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τους λοιπούς όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς και την από .........200.. 
τεχνική και οικονομική  προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους 
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 

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 κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΠΟΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

4.1.Το ζητούμενο είδος πρέπει να παραδοθεί το αργότερο σε …………(…..) εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης και οπωσδήποτε μετά 
την τυχόν απαιτούμενη 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 λειτουργία. Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει μαζί με το 
μηχάνημα εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης 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 εφόσον απαιτείται,  η διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων που αφoρoύv 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 πρόσκληση υποβολής προσφοράς 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 και εγκαίρως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ. Με την επιφύλαξη όσων 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, η οριστική παραλαβή του είδους θα γίνει εντός 
είκοσι (20) 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 



Σελίδα 14 από 18 

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 
όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, 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 όπως εζητείτο στην σχετική 
πρόσκληση, την ονομασία του είδους στην ελληνική-λατινική γλώσσα και τον πιθανό κωδικό 
όπως αναφέρεται στην προσφορά του καθώς και τον αύξοντα αριθμό της κατακυρωθείσας 
προσφοράς του, όπως αυτά φαίνονται στη πρόσκληση ή/και τη σύμβαση,  μη 
εξαιρουμένων των επιμέρους εξαρτημάτων που τυχόν δόθηκαν στην προσφορά και 
συμπεριλαμβάνονται στη σχετική 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 στov συμβατικό χρόνο ή τov χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του. 

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

5.2.1. Το είδος δεv 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 vα του 

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

5.4.Στov 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, oι 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 6ο ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
6.1.Μετά την οριστική παραλαβή του είδους αρχίζει η περίοδος της εγγύησης καλής 

λειτουργίας. Η διάρκεια της εγγύησης ορίζεται σε ……………. (…) έτ... Στη διάρκεια της 
περιόδου αυτής ο Προμηθευτής εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου των ειδών που 
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θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους ειδικούς 
όρους και τους λοιπούς συναφείς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού, τα στοιχεία της 
τεχνικής του προσφοράς, τα τεχνικά φυλλάδια και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο που έχει 
προσκομίσει. Η εγγύηση καλύπτει το Νοσοκομείο για όλες τις περιπτώσεις βλάβης, 
δυσλειτουργίας ή/και ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του 
υλικού προς τα συμφωνηθέντα.  

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 
ασυμφωνία των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών του υλικού, ακόμη και με 
μερική 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 
προληπτικής συντήρησης που θα πραγματοποιούνται στο διάστημα που ισχύει η εγγύηση, 
εφόσον 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 
υποχρεώσεις του, το Νοσοκομείο μπορεί να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ. 
επισκευή ή αντικατάσταση) με δικά του έξοδα.  

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 

Νοσοκομείου 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.λπ.) 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, 
όξινα ή βασικά διαλύματα κ.λπ.). 

6.6.5.Κακή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης στην οποία είναι τυχόν συνδεδεμένο το 
υλικό, 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 εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση της βλάβης ή δυσλειτουργίας, χωρίς επιπλέον 
χρέωση. 

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

ΑΡΘΡΟ 7  ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
7.1.Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια είδους, τυχόν 

εργασίες εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου και την 
εκπλήρωση κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Προμηθευτή, σύμφωνα με την 
οικονομική του προσφορά και τους όρους της πρόσκλησης που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, ανέρχεται στο ποσό των …………….………………… (..…..,00) ευρώ ανά 
μονάδα μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. 

7.2. 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 προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του 
προσφορά.  
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7.3. 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. 

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

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

7.5.1Η 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.). 

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

7.6.  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. 

7.7.  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 την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου 
Ιονίων Νήσων & Δυτικής Ελλάδος ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία, κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων 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 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς της διενεργηθείσης διαδικασίας. 

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 (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το 
Νοσοκομείο  

8.11.Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
ΑΡΘΡΟ 8 ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

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

α) Να μεριμνά για την προσεκτική χρήση του υλικού και το χειρισμό του από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό. 
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β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισμό από οποιαδήποτε πρόκληση ζημιάς, οφειλόμενης σε 
υπαιτιότητα 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 
λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς να προβαίνει μονομερώς σε οποιαδήποτε προσθήκη – 
παρέμβαση ή τροποποίηση στο υλικό, αλλαγή εξαρτημάτων κ.λπ., παρά μόνον έπειτα από 
προηγούμενη σχετική συνεννόηση με τον Προμηθευτή. 

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

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
9.1. Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη φόρτωση - 

παράδοση του υπό προμήθεια υλικού ή για την μη παροχή υπηρεσιών συντήρησης ή την 
διάθεση τυχόν απαιτούμενων ανταλλακτικών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη 
περίπτωση δεν μπορεί 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 εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

9.2. 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.  

9.3. 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 
γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, 
θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο 
Προμηθευτής. 

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

ΑΡΘΡΟ 10 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
10.1.Το υπό προμήθεια υλικό πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης 

τεχνολογίας, χωρίς ελλείψεις και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα που 
απαιτούνται για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του. Πρέπει επίσης να πληροί τους 
ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς κανόνες για την ασφάλεια (και εφόσον απαιτείται των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων). 

10.2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο Προμηθευτής δεν μπορεί  να 
ενεχυριάσει ή  να εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς 
προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. 

10.3.Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και 
αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους 
όρους αυτής, α) η πρόσκληση υποβολής προσφορών της διενεργηθείσας διαδικασίας, β) 
η τεχνική και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του 
επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. 

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

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

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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11.1.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 Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο 
Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός 
εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον 
ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό 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 ημέρα υποβολής της ή αν ο Προμηθευτής δεν αποδεχθεί την 
απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά 
προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 

11.2.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. 

11.3.Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της σχετικής 
πρόσκλησης υποβολής προσφοράς καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου 
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, άρθρα 79-85 Ν. 
2362/1995 κ.λπ. όπου γίνεται μνεία αυτών). 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. 

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

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

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                   Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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Χρήστος Βιρβίλης 

Ο Διοικητής 
Για την ακρίβεια 

Η προϊστ. Τμ. Γραμματείας 
Χρήστος Βιρβίλης 
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