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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

[1]



Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου, έχοντας υπόψη:

    1.Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.01.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα 
και  ρυθμίσεις  συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 
2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  του  Υπουργείου  Ανά Το  Ν.2286/1995 
«Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄19/1995).

2.Ν.2362/1995  Περί  Δημοσίου  Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του 
Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247τ.Α΄)
3.Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
λοιπές  διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ.  τ.Α΄81/2005),  όπως  τροποποιήθηκε  με  τους 
Ν.3370/2005 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄175/2005) και Ν.3527/2007 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄25/2007).

    4.Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, όπως 
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18.6.07) 
     5.   Τις διατάξεις του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών 
μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), 
όπως ισχύει σήμερα. 
6.      Τις  διατάξεις  του  Ν.Δ.  496/1974  «Περί  Λογιστικού  των  Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
7.      Του  Π.Δ.166/2003  (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003  )  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής 
Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2000/35/29.6.2000  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
8.      Τις διατάξεις του  Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
(Φ.Ε.Κ.150/2007τ. Α΄). 
9.    Tις  διατάξεις  του  Ν.3886/30-9-2010 (ΦΕΚ  173/τ.Α΄/30-09-2010)  περί 
Δικαστικής  Προστασίας  κατά  το  στάδιο  που  προηγείται  της  σύναψης 
συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα 
με την οδηγία 89/665
10.  Τις διατάξεις του Ν.3846/2010(ΦΕΚ.66/11-05-2010τ.Α΄) «Εγγυήσεις για 
την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
11.  Τις διατάξεις του Ν.3867/2010(ΦΕΚ Α΄128/3-8-2010) «Εποπτεία ιδιωτικής 
ασφάλισης,  σύσταση  εγγυητικού  κεφαλαίου  ιδιωτικής  ασφάλισης  ζωής, 
οργανισμούς  αξιολόγησης  πιστοληπτικής  ικανότητας  και  άλλες  διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών».
12.  Του Ν.3918 (ΦΕΚ Α΄  131/2-3-2011)  Διαθρωτικές Αλλαγές στο σύστημα 
Υγείας  και  άλλες  διατάξεις.
13.   Την  υπ’  αριθ.  5804/4-12-2014  Κ.Υ.Α.  των  Υπουργών  Υγείας  και 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 3261 Β/4-12-2014), που αφορά την 
έγκριση του ΠΠΥΦΥ έτους 2014 των Μονάδων Υγείας.
14.   Το ΦΕΚ 3693 Β/31-12-2014 που αφορά τον ορισμό φορέα  διενέργειας για 
τις λοιπές προμήθειες υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων, που περιλαμβάνονται 
στο  εγκεκριμένο  ΠΠΥΦΥ2014.   
15. Το υπ’ αρ. 16421/4-5-2015 έγγραφο της ΔΥΠΕ με θέμα «Καθορισμός Φορέα 
υλοποίησης, για διενέργεια διαγωνισμών για την προμήθεια υλικών υπηρεσιών 
και φαρμάκων, που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο  ΠΠΥΦΥ έτους 2014».
16.  Την υπ αρ. 10/28-5-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν. Χίου 
για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 440/16-7-2015 Απόφαση Διοικητή, για τη συγκρότηση 
επιτροπής  σύνταξης  τεχνικών  προδιαγραφών  καθώς  και  τη   34/11-1-2016 
απόφαση Διοικητή για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.
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18. Την 15/20-9-2012 απόφαση της ολομέλειας της ΕΠΥ για την έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών.
19.Την  9/19-4-2016  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  περί 
επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την 
προμήθεια : ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3749,60 € 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και αναλυτικά:

σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26η Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12μ.μ.στο 
Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση 
του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και την  αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών και την έγκριση του σχετικού πρακτικού από το Δ.Σ. του Γ.Ν.Χ, και 
κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης των συμμετεχόντων. 

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

Η δαπάνη για την προμήθεια Χαρτοβάμβακα θα καλυφθεί αντίστοιχα από τον 
προϋπολογισμό του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο».

ΑΡΘΡΟ 1Ο

                             ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν 
την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου ( ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2, Τ.Κ.82100,τηλ. 2271350258, αρμόδιος 
υπάλληλος:                                                                                                             
ΒΑΛΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΓΟΥΔΗ ΒΑΣΩ),μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 
διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 25 Μαϊου 2016 ημέρα Τετάρτη και  
ώρα14:00μ.μ(με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή 
αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν 
περιέλθει και πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα.

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

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί (φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορίας του υπό προμήθεια 
είδους του εν λόγω διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 2Ο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.  Κάθε  προσφορά  υποβάλλεται,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  μέσα  σε  καλά 
σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο  πλήρης  τίτλος  του  Νοσοκομείου  ,  δηλαδή  Γενικό  Νοσοκομείο  Χίου 
<<Σκυλίτσειο>>

γ Ο αριθμός της διακήρυξης.

δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

2. Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, 
κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με 
τις οικείες διατάξεις: 

α.      Τα παρακάτω δικαιολογητικά (επί ποινή απόρριψης):   
i. Εγγύηση  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό,  για  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε 

ποσοστό 2% επί της  προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α 

ii. Υπεύθυνη δήλωση της  παρ.4  του  άρθρου 8  του  ν.  1599/1986,  όπως 
εκάστοτε ισχύει,  στην οποία:

α)  Να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  του  διαγωνισμού  στον  οποίο 
συμμετέχουν.

β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

- δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση  για  κάποιο 
αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 
του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,

-  είναι  φορολογικά  και  ασφαλιστικά  ενήμεροι  ως  προς  τις 
υποχρεώσεις  τους της  περίπτωσης (3)  του  εδ.  α΄της  παρ.  2  του 
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

-  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο,  σύμφωνα  με  τα 
οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 και στην περ. (3) του 
εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

γ) Να αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση για την έγκαιρη και  προσήκουσα 
προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 
118/2007  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του 
άρθρου  20  του  ιδίου  Διατάγματος  (άρθρο  6  παρ.  1  περ.  β΄  Π.Δ. 
118/2007).

iii. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο 
διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό  τους  (άρθρο  6  παρ.  1  περ.  γ΄  του  Π.Δ. 
118/2007)

iv. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την 
οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
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προσκόμιση  όσων  δικαιολογητικών  απαιτούνται  με  τη  διακήρυξη, 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  8απαρ.  1  και  2  του  Π.Δ.  118/2007,  για  τον 
προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά 
περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

v. Δήλωση  χώρας  καταγωγής  του  τελικού  προϊόντος  που  προσφέρει  ο 
προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

vi. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με 
τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007).

vii. Μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετεχόντων 
ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος  από την 
αγορά,  σε  περίπτωση  που  η  χρήση  του  θέτει  σε  κίνδυνο  τη  υγεία  και  την 
ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως  και άλλων προσώπων.

β.      Χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη    «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  , 
εντός του  οποίου  τοποθετείται  η  τεχνική  προσφορά,  τα  δικαιολογητικά  του 
άρθρου  9  του  Π.Δ.  118/2007,  εφόσον  ζητούνται  από  τη  διακήρυξη  και  οι 
δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 

Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται 
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των 
οποίων  το  ένα  πρωτότυπο  ή  νομίμως  επικυρωμένο  αντίγραφο  (επί  ποινή 
απόρριψης)  και  το  δεύτερο  απλό  φωτοαντίγραφο.  Τα  έγγραφα  αυτά 
υποβάλλονται σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου 
τους  και  αντίστοιχο  ευρετήριο.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  φάκελος  της  τεχνικής 
προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης:

i. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΧΩΡΙΣ  ΤΙΜΕΣ  ,  των  προσφερόμενων  ειδών  και 
ποσοτήτων της διακήρυξης όπως αυτά περιγράφονται, αναλυτικά στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α,  υπογεγραμμένη  και  σφραγισμένη.  Απαραίτητη  η 
κατάθεση αντιγράφου.

ii. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ όπως : αναλυτική Περιγραφή των προσφερόμενων 
ειδών . Σε περίπτωση που τα Τεχνικά Στοιχεία της Προσφοράς δεν είναι 
δυνατό λόγω του μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στο κυρίως φάκελο, 
τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 
με  την  ένδειξη  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   και  με  τις 
λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

γ.   Χωριστό  σφραγισμένο  φάκελο,  με  την  ένδειξη  «  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  »  , εντός του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Στον  ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΚΕΛΟ με  την  ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
τοποθετείται  η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε  δύο αντίγραφα(εκ των 
οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει 
τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα 
ως εξής(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄): 

i. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των προσφερόμενων ειδών ΜΕ ΤΙΜΗ του κάθε είδους και 
μονάδα  τιμολόγησης  του  αντίστοιχα  .  Για  κάθε  είδος  χωριστά  θα 
αναγράφεται  η  τιμή  μονάδος του  χωρίς  ΦΠΑ ,  δίπλα ο  συντελεστής 
ΦΠΑ του είδους και η τελική τιμή μαζί με ΦΠΑ, καθώς και η συνολική 
τιμή του είδους με Φ.Π.Α..
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ii. Η ανωτέρω κατάσταση πρέπει να είναι αντίστοιχη της κατάστασης της 
Τεχνικής  Προσφοράς  ,  πρέπει  δε  να  είναι  υπογεγραμμένη  και 
σφραγισμένη . Απαραίτητη η κατάθεση αντιγράφου.

Οι  τιμές  της  προσφοράς  είναι  δεσμευτικές  για  τον  προμηθευτή  μέχρι  την 
οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των 
τιμών της  προσφοράς  και  οποιαδήποτε  αξίωση του  προμηθευτή  πέραν  του 
αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του 
μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους.

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.

3.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, 
ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998,  οφείλει να 
υποβάλει,  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  αναφερόμενα  παρακάτω  έγγραφα  ή 
δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

i. Τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  του  άρθρου  6  παρ.  2  ή  3  του  Π.Δ. 
118/2007, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:
α)  Οι Έλληνες πολίτες:
1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν 
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 
να  προκύπτει,  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική 
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
π.δ/τος  60/2007,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  του  Αγορανομικού 
Κώδικα,  σχετικό  με  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  τους 
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από 
τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της 
πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της  δωροδοκίας  και  της  δόλιας 
χρεωκοπίας. 
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι  δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 
είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και  επικουρικής)  και  ως  προς  τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην 
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και  (3) 
εκδίδονται  με  βάση  την  ισχύουσα  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι 
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
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παραμένουν εγγεγραμμένοι  μέχρι  της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. 

β) Οι αλλοδαποί: 
1)  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης 
του  τελευταίου  τριμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω 
έγγραφης  ειδοποίησης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν 
καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση  για  κάποιο  από  τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
Π.Δ. 118/2007. 
2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν  σε  κάποια  από  τις  καταστάσεις  της  περ.  (2)  του  εδ.  α΄  της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) 
του εδ. α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. 
3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από 
το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις,  κατά την 
ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και  εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 
1)  Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  τους  Έλληνες 
πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα. 
2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης,  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  τελούν  υπό  κοινή 
εκκαθάριση  του  κ.ν.  2190/1920,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης  απόφασης  κοινής  ή  ειδικής  εκκαθάρισης  των  ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 
νομικά πρόσωπα). 
3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για 
τους  διαχειριστές,  στις  περιπτώσεις  των  εταιρειών  περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), 
απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να  προκύπτει  ότι  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  δεν  έχουν  καταδικαστεί  με 
αμετάκλητη  δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. 
4)  Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών,  τα  προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά  της  εκκαθάρισης  ή  διαδικασίας  έκδοσης  απόφασης 
εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 
αρμόδια  Υπηρεσία  της  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης,  στο  μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών  της  οποίας  είναι  εγγεγραμμένη η  συμμετέχουσα 
στο  διαγωνισμό  A.E.  και,  όσον  αφορά  στην  ειδική  εκκαθάριση  του  ν. 
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1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας 
που  τελεί  υπό  ειδική  εκκαθάριση.  Επί  ημεδαπών  εταιρειών 
περιορισμένης  ευθύνης  και  προσωπικών εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  το 
πιστοποιητικό  της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από  το  αρμόδιο  τμήμα  του 
Πρωτοδικείου  της  έδρας  της  συμμετέχουσας  στον  διαγωνισμό 
επιχείρησης. 

δ) Οι Συνεταιρισμοί: 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 
118/2007.

ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  προμηθευτή 
που συμμετέχει στην Ένωση. 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι  δεν 
εκδίδονται  τα  παραπάνω  έγγραφα  ή  πιστοποιητικά,  ή  δεν  καλύπτουν 
όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν 
αυτά  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  προμηθευτή  που  γίνεται  ενώπιον 
δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής  ή  συμβολαιογράφου  της  χώρας 
εγκατάστασης.  Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται  ότι 
στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι 
δεν  συντρέχουν  στο  συγκεκριμένο  πρόσωπο  οι  ανωτέρω  νομικές 
καταστάσεις. 

ii. Τα  κατωτέρω  δικαιολογητικά  του  άρθρου  8α  παρ.  1  και  2  του  Π.Δ. 
118/2007:

α) Υπεύθυνη  δήλωση  σύμφωνα  με  την  παρ.4  του  άρθρου  8  του  ν. 
1599/1986,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  με  θεώρηση  γνήσιου  υπογραφής, 
στην οποία θα δηλώνεται ότι  i) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη 
λειτουργία της επιχείρησης και ii) ότι δεν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή 
η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης.

β) Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 
τελευταίων  ετών  παρόμοιων  προμηθειών  στην  Ελλάδα,  με  μνεία,  για 
κάθε παράδοση,  του παραλήπτη,  είτε  εμπίπτει  στο  δημόσιο είτε  στον 
ιδιωτικό  τομέα,  της  ημερομηνίας  παράδοσης  και  του  ποσού.  Οι 
παραδόσεις  αποδεικνύονται,  εάν  ο αποδέκτης  είναι  δημόσια αρχή,  με 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί  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 
υπάρχουν τέτοια, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν 
είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 

4.  Ο προσφέρων, σε  περίπτωση υποβολής με  την προσφορά στοιχείων και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,  η γνωστοποίηση των οποίων στους 
άλλους  διαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα  συμφέροντα  του,  οφείλει  να 
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σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 
οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου. 

5.  Οι  προσφορές,  επί  ποινή  απόρριψης,  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα,  η  δε  αρμόδια  επιτροπή  παραλαβής  και  αποσφράγισης  των 
προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να 
μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 
σ΄  αυτήν  διορθώσεις  οι  οποίες  την  καθιστούν  ασαφή  κατά  την  κρίση  της 
επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.

6. Ο προσφέρων,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει  εμπροθέσμως την  ένσταση του 
άρθρου  15  παρ.  2  περ.  α΄  του  Π.Δ.  118/2007  κατά  της  διακήρυξης  του 
διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης 
και  δεν  δύναται,  με  την  προσφορά  του  ή  με  οιονδήποτε  άλλο  τρόπο,  να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς,  επί  νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών,  οι   διαγωνιζόμενοι 
παρέχουν διευκρινίσεις  μόνο όταν αυτές ζητούνται  από αρμόδιο όργανο είτε 
κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά 
την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις  διευκρινίσεις,  οι  οποίες 
παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που 
αναφέρονται  στα  σημεία  για  τα  οποία  υποβλήθηκε  σχετικό  αίτημα  από  το 
αρμόδιο όργανο.

7. Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για  χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον 4 μήνες ή 120 ημέρες  από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την 
προσφορά  του.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του 
προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται σαν απαράδεκτη. 
Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παραταθεί,  εφόσον  ζητηθεί  από  την 
υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο 
με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της 
προσφοράς μπορεί  να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 
παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007.

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

9.  Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 
Συνεπώς, για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά 
η χαμηλότερη από τις προσφερόμενες τιμές. 

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται  στο άρθρο 20 παρ.  2  στοιχ.  ΙΙ  του Π.Δ. 
118/2007, 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 προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

10. Προσφορές αόριστες, ανεπίδεκτες εκτίμησης ή υπό αίρεση απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. Επίσης,  απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που 
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παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  διακήρυξης, 
καθόσον αποτελούν όλες απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 
Π.Δ. 118/2007).

ΑΡΘΡΟ 3Ο

 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού

1. Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  πραγματοποιηθεί  σε  ανοικτή 
συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού 
παρουσία  των  υποψηφίων  που  υπέβαλαν  προσφορά  ή  εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.  
2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων 
στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών 
που κατατέθηκαν.
3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν 
κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης Προσφοράς.  
4. Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει  σε δύο στάδια   αποσφραγίζοντας 
πρώτα τα δικαιολογητικά και τις τεχνικές προσφορές και σε επόμενο στάδιο  τις 
οικονομικές  προσφορές  καταθέτοντας  σε  κάθε  στάδιο  πρακτικό  αξιολόγησης 
στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Ανακοίνωση της κατακύρωσης στους προμηθευτές και πρόσκλησή τους 
εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψουν τις συμβάσεις.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το πρακτικό του διαγωνισμού υποβάλλεται  στο Διοικητικό Συμβούλιο για την 
έκδοση  της  σχετικής  κατακυρωτικής  απόφασης,  η  οποία  ανακοινώνεται 
εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προμηθευτή. Αυτός υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα  στο  χρόνο  που  ορίζεται  από  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης  για  την 
υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε  περίπτωση που  ο  ανακηρυχθείς  προμηθευτής  δεν  προσέλθει  μέσα στην 
προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από 
κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν  με  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, ενώ του επιβάλλονται 
οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ  5Ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή 
στον  διαγωνισμό  και  κατά  της  νομιμότητας  του  διαγωνισμού  έως  και  την 
κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί 
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να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του 
Π.Δ.  118/2007,  που  υποβάλλονται  από  τον  μειοδότη.  Ενστάσεις  που 
υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους 
δεν  γίνονται  δεκτές.  Κατά  τα  λοιπά,  για  τους  λόγους,  την  προθεσμία  και  τη 
διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο 
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται  παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου,  ποσού  ίσου  με  το  0,10  επί  τοις  εκατό  (010%)  επί  της 
προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) 
χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών 
μπορεί  να  αναπροσαρμόζονται  μετά  από  έκδοση  κοινής  απόφασης  των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005).

2.Στους  ενδιαφερόμενους   παρέχεται  δυνατότητα  άσκησης  ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του 
διαγωνισμού  έως  την  έκδοση  κατακυρωτικής  απόφασης,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001).

ΑΡΘΡΟ  6Ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά το αργότερο 
μέσα σε δύο μέρες από την έγγραφη παραγγελία από το γραφείο 
προμηθειών του Νοσοκομείου , μέσα στις αποθήκες του Νοσοκομείου ή 
στο χώρο που θα του υποδειχθεί , με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του 
προμηθευτή.    

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει το Νοσοκομείο για την 
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσουν τουλάχιστον 1 εργάσιμη 
ημέρα νωρίτερα. Σε  περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υπό προμήθεια 
υλικά μέσα στα χρονικά περιθώρια που παρέχονται στον προμηθευτή , 
του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την 
αρμόδια τριμελή επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες εντός 10 
ημερών από την παράδοση . Σε περίπτωση απόρριψης του υλικού , 
συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο και ορίζεται 
στον προμηθευτή εύλογο χρονικό διάστημα για την αντικατάσταση του. 
Αν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί ή δεν δεχθεί την αντικατάσταση η 
επιτροπή παραλαβής εισηγείται παραλαβής στο Δ.Σ. την επιβολή 
κυρώσεων και το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στο 
ελεύθερο εμπόριο. Η διαφορά τιμής που τυχόν προκύψει και όποια 
πρόσθετη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή .

2.  Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου , 
και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί 
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λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών , 
μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης . Σε περίπτωση ανωτέρας 
βίας , η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή , ο οποίος υποχρεούται να 
αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία , εντός 20 ημερών από τότε 
που συνέβησαν .

Επίσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της 
Υπηρεσίας  για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης , καθώς 
και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση ,ύστερα από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ  7Ο

ΠΟΣΌΤΗΤΑ – ΠΟΙΌΤΗΤΑ – ΤΙΜΈΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ 

1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: Για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου με τα πιο κάτω 
αναφερόμενα είδη τα οποία ο μειοδότης προμηθευτής στο όνομα του 
οποίου  θα  κατακυρωθεί  ο  διαγωνισμός  ,  έχει  την  υποχρέωση  να 
παραδίδει  εγκαίρως  με  δική  του  ευθύνη  και  έξοδα  μεταφοράς  στην 
επιτροπή παραλαβής που θα έχει  συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου . Κάθε ποσότητα των παραδιδομένων ειδών, τροφίμων κλπ 
πρέπει  να  συνοδεύεται  με  κανονικό  Τιμολόγιο  Πώλησης  –  Δελτίο 
Αποστολής  (  άρθρο  35  του  ΑΚ)  και  θα  αναγράφει  :  Το  Είδος  ,  την 
Ποσότητα , την Προέλευση , την Τιμή ανά μονάδα (κιλό, τεμάχιο κλπ) , το 
Ποσοστό έκπτωσης (όπου αυτό απαιτείται ) κλπ και την Συνολική Αξία.

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ : Όλα τα είδη που θα παραδίδονται από τους προμηθευτές 
θα  είναι  Α’  ποιότητας  και  θα  υπόκεινται  σε  μακροσκοπικό  , 
δειγματοληπτικό και  υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις  διατάξεις που 
ισχύουν , η δε αξία των δειγμάτων  θα βαρύνει τον μειοδότη χορηγητή . Ο 
προμηθευτής  θα είναι  υπεύθυνος έναντι  των Κρατικών Αρχών και  θα 
φέρει  κάθε  αστική  και  ποινική  ευθύνη  σε  περίπτωση  που  προκληθεί 
ασθένεια ή βλάβη στους ασθενείς ή το προσωπικό του Νοσοκομείου που 
θα οφείλεται σε κακή ποιότητα των προσφερομένων ειδών . 

3. ΤΙΜΕΣ :

-Οι  προσφερόμενες  τιμές  θα  δοθούν  σε  ευρώ(EURO)  και  θα 
αναγράφονται  αριθμητικώς  και  ολογράφως.  Θα  δοθεί  κατάσταση  των 
προσφερομένων  ειδών  με  την   τιμή  του  κάθε  είδους  και  μονάδα 
τιμολόγησης του αντίστοιχα.  Για κάθε είδος χωριστά θα αναγράφεται η 
τελική προσφερόμενη τιμή του χωρίς  το Φ.Π.Α.,  δίπλα ο συντελεστής 
Φ.Π.Α. του είδους και η τελική τιμή μαζί με Φ.Π.Α. όπως αυτό αναφέρεται 
στην τεχνική περιγραφή και του Πίνακα Ειδών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’.
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-Στις τιμές  θα περιλαμβάνονται οινόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις 
επί των κρατήσεων καθώς και τα έξοδα μεταφοράς , μέχρι την αποθήκη 
τροφίμων του Νοσοκομείου που βαρύνουν τον Προμηθευτή. Σε 
περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής 
αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
-Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο 
οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη για το Νοσοκομείο.
Οι τιμές προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την λήξη 
της σύμβασης. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της 
προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του 
αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της  
προσφοράς του μέχρι τη λήξη της σύμβασης και τυχόν παράτασή της. 

ΑΡΘΡΟ  8Ο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν  νόμιμα  στα  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  έχουν 
σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  το  δικαίωμα  αυτό.  Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των 
εγγυήσεων,  αν  δεν είναι  διατυπωμένα στην Ελληνική,  θα συνοδεύονται  από 
επίσημη μετάφραση. 

Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  θα  κατακυρωθεί  το  σύνολο  των  υλικών  του 
διαγωνισμού,  είναι  υποχρεωμένος  να  καταθέσει  εγγυητική  επιστολή  καλής 
εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών 
που κατακυρώθηκαν σ' αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α. Το ποσό της εγγύησης θα δίνεται 
σε ευρώ. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το 
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε 
πάγιο  τέλος  χαρτοσήμου  υπόκειται  και  το  τυχόν  οφειλόμενο  ποσό  λόγω 
επιβολής  προστίμου.  Οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις  0.25% υπέρ  του  Δημοσίου, 
υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού 
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο 
άρθρο  25  του  Π.Δ.118/2007.  Επισημαίνεται  ότι  οι  εγγυήσεις  πρέπει  να 
περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π.Δ., 
διότι  διαφορετικά  δεν  θα  γίνονται  δεκτές,  με  συνέπεια  την  απόρριψη  της 
προσφοράς. 

ΑΡΘΡΟ  9Ο

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ισχύς της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ενός έτους και μέχρι 
εξαντλήσεως των ποσοτήτων που θα αναγράφονται στην σύμβαση που θα 
υπογραφεί , με δικαίωμα παράτασης 3 μηνών.
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Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα διακοπής της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση του 
αναδόχου και χωρίς να μπορεί αυτός να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του 
Δημοσίου , σε περίπτωση που υπογραφεί σύμβαση σε Περιφερειακό ή Κεντρικό 
επίπεδο. 

ΑΡΘΡΟ  10Ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΚΠΤΩΣΗ

1. Ο  προμηθευτής  πoυ  δεv προσέρχεται  μέσα  στηv προθεσμία  πoυ  τoυ 
ορίστηκε,  vα  υπoγράψει  τη  σχετική  σύμβαση,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά 
έκπτωτος απo τηv κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και απo 
κάθε  δικαίωμα  πoυ  απορρέει  απo αυτήν,  με  απόφαση  τoυ  Διοικητικού 
Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου,  ύστερα  απo γνωμοδότηση  τoυ  αρμοδίου 
οργάνου.

Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  πού  απορρέει  απ'  αυτή,  εφόσον  δεν 
φόρτωσε,  παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε μετά από αίτησή του.

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

-  Η σύμβαση δεν  υπογράφηκε  ή  το  υλικό  δεν  φορτώθηκε  ή  παραδόθηκε  ή 
αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.

-  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

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

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

3. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο παρουσιάζει παρεκκλίσεις από 
τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, 
είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από 
απόφαση  του  αρμοδίου  οργάνου  διοίκησης  του  Νοσοκομείου,  κατά  τη 
διαδικασία του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.  

4. Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  τα  υλικά  φορτωθούν  -  παραδοθούν  ή 
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με 
τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης 
που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός 
των  τυχόν  προβλεπόμενων  κατά  περίπτωση  κυρώσεων,  τα  πρόστιμα  του 
άρθρου 32 του Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.

5. Εκτός  από τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στον  Κανονισμό  Προμηθειών 
Δημοσίου, ο χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις 
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βάρος  του  Νοσοκομείου  από  την  μη  εκτέλεση  ή  την  κακή  εκτέλεση  της 
σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο

ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Το  τιμολόγιο  για  την  προμήθεια  θα  εξοφληθεί  από  το  Νοσοκομείο.  Η 
πληρωμή  δεν  μπορεί  να  γίνει  πριν  από  την  ημερομηνία  εκάστης  οριστικής 
ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής,  και  την  έκδοση  του  αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των 
ειδών με  έκπτωση ή  περίπτωση επιβολής  προστίμων ή άλλων οικονομικών 
κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

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

Χρόνος  εξόφλησης:  Εντός  εξήντα  (60)  ημερών,  υπολογιζόμενων  από  την 
επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή, και υπό 
την  προϋπόθεση  ότι  θα  έχει  συντελεστεί  η  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική 
παραλαβή.

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

2. Σε  περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει  μετά  την  πιο  πάνω 
προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της  29-6-2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις 
εμπορικές  συναλλαγές»  (Φ.Ε.Κ.  Α΄  138/5-6-2003)  και  το  οφειλόμενο  ποσό 
καταβάλλεται  έντοκα,  εφόσον υποβληθεί  σχετική αίτηση του προμηθευτή,  με 
επιτόκιο  που ισούται  με  το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται  για  τις 
κύριες  πράξεις  αναχρηματοδότησης  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας 
(επιτόκιο  αναφοράς)  προσαυξημένο  κατά  δύο  (2,00)  ποσοστιαίες  μονάδες 
(περιθώριο).

3. Η  προθεσμία  πληρωμής  αναστέλλεται  α)  για  το  χρονικό  διάστημα  που 
μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής 
στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, 
β) για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς γ) και για τις 
λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. 
Επίσης,  δεν  προσμετρείται  ο  χρόνος  καθυστέρησης  της  πληρωμής  που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

4. Ο  φόρος  προστιθέμενης  αξίας  (Φ.Π.Α.)  βαρύνει  το  Νοσοκομείο.  Ο 
προμηθευτής  βαρύνεται  με  τις  νόμιμες  κρατήσεις,  καθώς  και  με  τα  έξοδα 
μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.

5.Ο προμηθευτής βαρύνεται  με τις  νόμιμες κρατήσεις επί  του τιμήματος των 
ειδών. Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:
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- Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 
22 Π.Δ. 422/1981): 1,5%.Επί του ποσού αυτής επιβάλλεται τέλος 
χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 
ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου 
(άρθρο 10 Ν. 187/1943 )

- Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (Δ.Υ.6.α) Γ.Π./οικ. 36932/17-3-
09 Κ.Υ.Α.):2%. 

- Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο 
προβλεπόμενος φόρος προμηθευτών 4%. (Ν.2286/1995 άρθρο 7 
παρ.3)

- Επίσης επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων.(Ν.4013/2011 άρθρο 4 παρ. 3) Επί του 
ποσού αυτής επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον 
εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του 
τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943 )

ΑΡΘΡΟ 12Ο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ.

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται στην Διαύγεια και στο site του Γ.Ν.Χίου

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ

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

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι 
διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., ιδίως δε οι διατάξεις 
του  Ν.2286/1995,  του  Π.Δ.  118/2007  και  των  άρθρων  79  –  85  του  Ν. 
2362/1995.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση 
που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση του παρόντος διαγωνισμού, αρμόδια 
είναι τα Δικαστήρια της Χίου.

Το Παράρτημα Α’:(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β’ 
που επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη, αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα αυτής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ

Α. ΣΚΟΠΟΣ
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει την προμήθεια χαρτοβάμβακα σε μορφή φύλων για 
τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Μορφή: Ο χαρτοβάμβακας θα είναι λευκός με απαλή υφή κατάλληλος για 
Νοσοκομειακή χρήση. Τα φύλλα του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα 
χωρίς τοπικά αρώματα και σχισίματα.

2. Βάρος: Το βάρος του χαρτοβάμβακα θα πρέπει να είναι δέκα οχτώ γραμμάρια 
ανά τετραγωνικό μέτρο (18 gr/ m2), με αντοχή + - 5% (ISO 536).

3. Σύσταση: Από χημικό πολτό 100% (ISO 9184).
4.  Αντοχή  σε  εφελκυσμό:  Κατά  την  έννοια  του  μήκους  150  γραμμάρια  κατ’ 

ελάχιστο  σε  ταινία  πλάτους  1,5  εκατοστών.  κατά  την  έννοια  του  πλάτους  70 
γραμμάρια κατ’ ελάχιστο σε ταινία πλάτους 1,5 εκατοστών (ISO 1924).

5.  Απορροφητικότητα:  Προσδιοριζόμενη  κατά  TAPPI-T432  om-82,   η 
απορροφητικότητα  μίας  σταγόνας  νερού  όγκου  0,01ml,  να  έχει  μέγιστο  χρόνο 
απορρόφησης 25 δευτερόλεπτα (max 25 sec).

6. Τέφρα: Μέγιστη τιμή ανά τοις εκατό (max: 1%) (ISO 2144).
Γ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Ο χαρτοβάμβακας θα παραδίδεται:

α) Σε φύλλα διαστάσεων 60 Χ 40cm, τοποθετημένα σε πακέτα των πέντε (5) 
κιλών  το  κάθε  πακέτο.  Τα  πακέτα  θα  είναι  συσκευασμένα  σε  απαραβίαστη 
πλαστική  συσκευασία,  η  οποία  θα  προστατεύεται  από  τις  καταπονήσεις  από 
σκληρό χαρτί,  κουτί ή χαρτοκιβώτιο. Ο τρόπος συσκευασίας θα δηλώνεται στην 
τεχνική  προσφορά  από  τους  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό.  Τα  υλικά 
συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο και πρέπει να παρέχουν 
προστασία από την υγρασία, την ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά.

Επίσης  στην  εξωτερική  και  εσωτερική  συσκευασία  θα  αναγράφονται  τα  εξής 
στοιχεία:
• Τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής (επωνυμία – τόπος)

• Το είδος του περιεχομένου και την σύσταση (χημικός πολτός 100%)

• Οι διαστάσεις των φύλλων

• Το καθαρός βάρος

• Ο αριθμός της σύμβασης και η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη κόκκινη 
μελάνη.
Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ
Από  την  επιτροπή  παραλαβής  διενεργείται  μακροσκοπικός  έλεγχος  και 
λαμβάνονται δείγματα εις διπλούν τα οποία θα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο 
του Κράτους για τον έλεγχο των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα έξοδα ελέγχου και τα δείγματα βαρύνουν τον προμηθευτή.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΥΠΟΛ/ΝΗ

   ΔΑΠΑΝΗ

ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ  ΚΙΛΟ

2486

3.749,60€

  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΠΡΟΤΥΠΟ
Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς ΕΙΔΟΥΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ): (  ΣΗΜ: ενδεικτική η παρούσα περιγραφή)  
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ:

ΝΟΣΟ
ΚΟΜ
ΕΙΟ 

Είδος 
Αγαθο

ύ
/

Συσκε
υασία 

Κατασκε
υαστής

Κωδικός 
Κατασκευ

αστή

Τιμή Μονάδας 
(χωρίς ΦΠΑ)
Αριθμητικώς

Τιμή 
Μονάδας 
(χωρίς 
ΦΠΑ)

Ολογράφως

Φ.
Π.
Α. Ποσότ

ητα

Συνολικό 
Κόστος 

Αριθμητικώ
ς

Συνολικό 
Κόστος 

Ολογράφως

 Για το Διαγωνιζόμενο

 (Ονομ/μο - Υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Γ΄

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ “ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ”

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Στο χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ σήμερα την ........2016 μεταξύ των συμβαλλόμενων 
αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» (αποκαλούμενου στη συνέχεια 
«το  Νοσοκομείο»)  το  οποίο  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον 
χχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχχ  και  αφετέρου  της 
Εταιρείας ........................ νομίμως εκπροσωπούμενη (αποκαλούμενης στην συνέχεια 
«ο  Προμηθευτής»),η  οποία  εδρεύει  στην  .............   οδό  ....................  Τ.Κ....... 
τηλέφωνο .............. φαξ ..............., συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουθα:

1.      Αντικείμενο της Σύμβασης.

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Χίου  «Σκυλίτσειο»  κατά 
την .................. συνεδρίαση του (θέμα ...........), αποφάσισε την προμήθεια από την 
εταιρεία ......................, έπειτα από τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού 
(αριθ. διακήρυξης …………../..-0…-2016).Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα είναι σε 
πλήρη  συμφωνία  με  την  από  ............  τεχνική  και  οικονομική   προσφορά  του 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και περιγράφεται ως εξής:
………………………………………………..

2. Τίμημα-Τρόπος Εξόφλησης.

Ως  συνολικό  τίμημα  για  την  εκπλήρωση  των  απορρεουσών  από  την  παρούσα 
σύμβαση υποχρεώσεων του Προμηθευτή συμφωνείται το ποσό των ...................... 
ευρώ (............,00 €)   συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  ..%, το οποίο παραμένει 
σταθερό  μέχρι  την  πλήρη  εξόφληση  του,  μη  υποκείμενο  σε  οποιασδήποτε 
τιμαριθμική  ή  συναλλαγματική  αναθεώρηση  τιμών  και  θα  καταβληθεί  από  το 
Νοσοκομείο στον Προμηθευτή μετά την παραλαβή του  εξοπλισμού, με χρηματικό 
ένταλμα που θα εκδοθεί κατά τις διατάξεις που διέπουν την οικονομική διαχείριση του 
Νοσοκομείου.  Η  πληρωμή  θα  διενεργηθεί  με  βάση νόμιμα  παραστατικά  στοιχεία 
(δελτίο  αποστολής,  τιμολόγιο  κλπ.)  που  θα  εκδώσει  ο  Προμηθευτής  προς  το 
Νοσοκομείο. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο. 
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Η  εξόφληση  του  τιμολογίου  θα  πραγματοποιηθεί  εντός  προθεσμίας  εξήντα  (60) 
ημερών από την παραλαβή του και αφού προηγηθεί από το Νοσοκομείο η σύνταξη 
δελτίου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, από το οποίο θα αποδεικνύεται η καλή 
εκτέλεση της σύμβασης.
Με  την  επιφύλαξη  των  λοιπών  περιπτώσεων  αναστολής  προθεσμιών  που 
προβλέπει ο νόμος και η διακήρυξη του διαγωνισμού, η προθεσμία καταβολής της 
αμοιβής του Προμηθευτή  αναστέλλεται για όσο χρόνο εκκρεμούν προς θεώρηση τα 
σχετικά  χρηματικά  εντάλματα  πληρωμής  ενώπιον  της  Υπηρεσίας  Επιτρόπου  του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

3.  Τόπος και Xρόνος Παράδοσης - Παραλαβής.

Η  παράδοση  της  προμήθειας  Χαρτοβάμβακα  θα  γίνει  εντός  ……τριών 
εργασίμων…………ημερών το αργότερο, από την ημέρα της παραγγελίας. Ο 
Προμηθευτής έχει υποχρέωση να μεταφέρειτα υλικά στις  εγκαταστήσει και θέσει σε 
λειτουργία  τη  συσκευή  στους  χώρους  του  Νοσοκομείου.  Ο  συμβατικός  χρόνος 
παράδοσης μπορεί να παραταθεί μέχρι ΧΧΧΧΧΧΧΧ (ΧΧ) ημέρες ύστερα από σχετικό 
αίτημα του προμηθευτή που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στο Νοσοκομείο πριν από 
την λήξη του συμβατικού χρόνου.
Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με 
ευθύνη  του  Προμηθευτή  συνεπάγεται  την  αυτοδίκαιη  επιβολή  ποινική  ρήτρας  εις 
βάρος του ύψους ΧΧΧΧΧΧ € ανά εργάσιμη ημέρα υπέρβασης, με ανώτατο όριο το 
20% του συνολικού τιμήματος του άρθρου 2, για την κάλυψη αναπόδεικτων ζημιών 
του Νοσοκομείου από την καθυστέρηση αυτή. Το Νοσοκομείο επιφυλάσσεται ρητώς 
για περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης από την ανωτέρω αιτία.  Η επιβολή ποινικής 
ρήτρας  δεν  αποκλείει  την  επιβολή  των  λοιπών  διοικητικών  κυρώσεων  που 
προβλέπονται  από  τη  διακήρυξη  και  τις  διατάξεις  των  άρθρων  26-34  του  Π.Δ. 
118/2007.
Η παράδοση θα γίνει παρουσία αρμόδιας Επιτροπής που θα ορίσει η Υπηρεσία και ο 
έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας του μηχανήματος θα 
γίνει  σύμφωνα με  τα  προβλεπόμενα  στους  σχετικούς  όρους  της  διακήρυξης  του 
διαγωνισμού και τις ανωτέρω διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, τα παραστατικά που θα 
συνοδεύουν τον υπό προμήθεια εξοπλισμό, καθώς και σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της παραπάνω Επιτροπής.

4. Εγγυήσεις- Συμβάσεις Συντήρησης.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο Προμηθευτής κατέθεσε την υπ’ 
αριθ.  ……………………………  εγγυητική  επιστολή  της  Τράπεζας 
…………………………………… ποσού …………..,00 €, με χρονική διάρκεια δύο (2) 
ετών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών.
. 

5. Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου.

Το  Νοσοκομείο  έχει  τις  εξής  υποχρεώσεις  ως  προς  ό,τι  αφορά  τη  χρήση  του 
εξοπλισμού:
α) Να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός προσεκτικά και να γίνεται χειρισμός του από το 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
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β) Να  προφυλάσσει  τον  εξοπλισμό  από  οποιαδήποτε  πρόκληση  ζημιάς, 
οφειλόμενης σε υπαιτιότητα υπαλλήλων του Νοσοκομείου ή σε κλιματολογικές 
επιδράσεις (υγρασία, σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).

γ) Να  γνωστοποιεί  στην  εταιρία  οποιαδήποτε  περίπτωση  βλάβης  ή  μη 
ικανοποιητικής λειτουργίας του εξοπλισμού, χωρίς να δικαιούται να προβαίνει σε 
οποιαδήποτε προσθήκη – παρέμβαση ή τροποποίηση στα μηχανήματα, αλλαγή 
εξαρτημάτων κ.λ.π., 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 που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός, να παρέχει 
επαρκή χώρο για κάθε απαραίτητη εργασία αποκατάστασης των τυχόν φθορών ή 
ζημιών,  καθώς  και  κάθε  αναγκαία  διευκόλυνση  για  την  εκτέλεση  της 
αποκατάστασης των φθορών, ζημιών ή βλαβών.

6.  Ανωτέρα βία.

Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη έγκαιρη παράδοση 
του υπό προμήθεια εξοπλισμού ή για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και την 
προμήθεια 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 η 
ίδια ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. 
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 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση 
που ο Προμηθευτής δεν προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν το 
γεγονός ανωτέρας βίας στερείται το δικαιώματος να επικαλεστεί το γεγονός ανωτέρας 
βίας για να δικαιολογήσει την αδυναμία (πρόσκαιρή ή οριστική) εκτέλεσης του έργου. 
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στην κατά τα 
ανωτέρω γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από την Προμηθευτή. Αν το 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 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  την  ύπαρξη  του 
γεγονότος ανωτέρας βίας που επικαλείται ο ανάδοχος.
Γεγονότα  που  εντάσσονται  στο  πλαίσιο  των  κινδύνων  της  επαγγελματικής 
δραστηριότητας του Προμηθευτή και  επηρεάζουν δυσμενώς την πορεία εκτέλεσης 
των όρων της παρούσας σύμβασης δεν θεωρούνται ανωτέρα βία. 

7. Γενικοί Όροι.

• Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος, 
σύγχρονης τεχνολογίας, πλήρης και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα 
που  απαιτούνται  για  τη  σωστή  και  πλήρη  λειτουργία  του.  Πρέπει  επίσης  να 
πληροί  τους  Ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  κανονισμούς  ασφαλείας  ιατρικών 
μηχανημάτων.
• 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
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• Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις.
• Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και  αποτελούν αναπόσπαστα παραρτήματα 
της  παρούσας  σύμβασης οι  γραπτές  οικονομικές  και  τεχνικές  προσφορές  του 
Προμηθευτή,  οι  διευκρινιστικές  του  επιστολές  και  τα  τεχνικά  φυλλάδια  του 
κατασκευαστικού  οίκου,  εφόσον  δεν  αντίκεινται  εν  μέρει  ή  εν  όλω  στα 
προβλεπόμενα με την παρούσα σύμβαση.
• Όλες οι παραλαβές που αναφέρονται στην παρούσα θα διενεργούνται από 
Επιτροπές που θα καθορίζονται από το Νοσοκομείο, παρουσία εκπροσώπου του 
Προμηθευτή και συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου.
• Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναγνωρίζει ότι το Νοσοκομείο διαθέτει επαρκή αριθμό 
ειδικευμένου προσωπικού για την καλή χρήση και λειτουργία των μηχανημάτων.
• Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της 
υπ’ αριθ.  ………/2016  διακήρυξης  του  διενεργηθέντος  διαγωνισμού,  καθώς οι 
περί  προμηθειών  του  Δημοσίου  διατάξεις,  όπως  ισχύουν  κάθε  φορά  (Π.Δ. 
118/2007, Ν. 2286/1995, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). 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.

8.  Επίλυση διαφορών.

Μετά την υπογραφή της παρούσας, κάθε διαφωνία μεταξύ του προμηθευτή και του 
Νοσοκομείου, η οποία είτε μπορεί να προκύψει για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με 
την εφαρμογή και την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, ή τον 
προσδιορισμό των τεχνικών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
του Προμηθευτή, σε οποιοδήποτε στάδιο μέχρι και την παραλαβή του υλικού και την 
εξόφληση του τιμήματος, είτε συνδέεται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επερχόμενη 
λύση της σύμβασης ή απορρέει απ’ αυτήν, έστω και αν γεννήθηκε μετά τη λύση της,  
επιλύεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Νοσοκομείου,   προς  το  οποίο  ο 
Προμηθευτής  απευθύνει  σχετική  αίτηση.  Το  Δ.Σ.  αποφασίζει  οριστικά  με 
αιτιολογημένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, 
με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998.  Εάν το 
Δ.Σ. δεν αποφανθεί επί της αιτήσεως μέσα σε τρεις μήνες (3) από την υποβολή της ή 
αν  ο  Προμηθευτής  δεν  αποδεχθεί  την  απόφαση του  Δ.Σ.  του  Νοσοκομείου,  τότε 
οποιοδήποτε μέρος δικαιούται να εισάγει τη διαφορά ενώπιον των Δικαστηρίων. Με 
την επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόμενων, συμφωνείται ρητά ότι κάθε διαφορά που 
τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μ’ 
αυτήν, θα υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Χίου.
Η  παρούσα  σύμβαση  διαβάστηκε  και,  αφού  βεβαιώθηκε  το  περιεχόμενό  της, 
υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα, ένα από 
τα οποία έλαβε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και δύο το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. 

                                                  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                              Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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