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ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Αξηζκ. 30/2016
ΑΝΟΗΚΣΟ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ
Γηα ηελ πξνκήζεηα Γηαηάμεσλ Νεθξηθήο Τπνζηήξημεο (Φίιηξσλ Σερλεηνύ
Νεθξνύ-CPV:33181000-2 γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ”, κε θξηηήξην
θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη
ηηκήο, ζπλνιηθήο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 60.000 € ζπκπ/λνπ ΦΠΑ.
Έρνληαο ππφςε :
1.Σηο δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ:
1.1 Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ112/Α/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην Γηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.2 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο
θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) φπσο
ηζρχεη ζήκεξα.
1.3 Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.4 Σνπ Ν.2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 « Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ
ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
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1.5 Σνπ Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
1.6 Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/1-3-2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα
πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.7 Σνπ Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΔΚ 74/Α΄/26-3—14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο –
Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα
– Σξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», άξζξν 3
1.8 Σνπ Ν.4272/2014(ΦΔΚ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί
λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ)

. Σηο απνθάζεηο:
1. Σε Σελ κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130644/09 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί
Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 90/385/ΔΟΚ/20-6-90
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ζηα Δλεξγά Δκθπηεχζηκα
Ηαηξνηερλνινγηθά Πξντφληα» (ΦΔΚ 2197/Β/2-10-09).
2. Σελ κε αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ.130648 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Πεξί
Δλαξκφληζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηελ Οδεγία 93/42/ΔΟΚ/14-6-93
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά
Πξνηφληα» (ΦΔΚ 2198/Β/2-10-09).
3. Σελ κε αξηζκ. 48/πλ:19/09-09-2016 Απφθαζε εληαίνπ Γ.. έγθξηζεο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ ησλ εηδψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
4. Σελ κε αξηζκ 681./πλ:13./28-09-2016 Απφθαζε εληαίνπ Γ.. έγθξηζεο
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   ΔΗ
Αλνηθηφ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη
ηηκήο γηα ηελ πξνκήζεηα Γηαηάμεσλ Νεθξηθήο Τπνζηήξημεο (Φίιηξσλ Σερλεηνύ
Νεθξνύ-CPV:33181000-2, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο
παξνχζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (σο Παξάξηεκα Σ΄ ηεο παξνχζεο),
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 60.000,00€ ζπκπ/λνπ ΦΠΑ, ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ
1311 ηνπ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ- ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ” γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟΤ», απφ ην ΠΠΤΦΤ
2014.
1.- ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ
ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΖ

ΣΟΠΟ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν.
«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»
ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ
Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
& ΧΡΑ
ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

24/10/2016, εκέξα

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν.
«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»
ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ

25/10/2016,

Γεπηέξα θαη ώξα

Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην

εκέξα Σξίηε θαη

έσο 14:00

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

ώξα 10:00 π.κ.

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο

(Γξαθείν Πξσηνθφιινπ)

(Γξαθείν Πξνκεζεηψλ)

Πξνζθνξέο ζα θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνύκελε εκέξα δειαδή κέρξη 24
Οθησβξίνπ 2016 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:κκ , ζην γξαθείν πξσηνθόιινπ ηεο
ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»
Λεσθ. Κλσζζνχ- παιηφ θηίξην Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.

(Σπρόλ πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα,
ζα είλαη εθπξόζεζκεο θαη ζα επηζηξαθνύλ)
Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη Γεκφζηα, απφ ηξηκειή επηηξνπή ε νπνία έρεη
νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ.

3

Αλήθεη ζηε Γ/με 30/2016

16PROC005232963 2016-10-13
2.-ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ:
χκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Ν. 4412/2016, ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε
ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα
ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.),
γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ
αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο
γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ
πκθσλίαο, θαζψο θαη
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ' ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ
αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή
κνξθή πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία
ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε
νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο
ζχκβαζεο.
3.-Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο απηήο
3.1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
– ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
3.2 ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
3.3 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
3.4 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
3.5 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΟΛΩΝ
3.6 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
3.7 ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ
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4- Δθ’ όζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρύνπλ ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν
214 ηνπ Ν. 4412/2016.
5- Δθ όζνλ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο
πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε ηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνύ, απηέο παξέρνληαη σο
νξίδεηαη ζην άξζξν 121ηνπ Ν.4412/2016.
6- Σπρόλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ηεο Γ/μεο παξέρνληαη από ηελ
Τπεξεζία.
Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο 30/2016 ζα αλαξηεζεί ζηε Γη@χγεηα θαη ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..

Ζ Γηαθήξπμε 30/2016, ζα αλαξηεζεί ζην site ηνπ Ννζνθνκείνπ, www.venizeleio.gr
(Γηαθεξχμεηο Γηαγσληζκψλ) απ’ φπνπ ζα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά. πλεκκέλν ην
ειεθηξνληθφ αξρείν γηα ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο µε ην πξφγξακκα Hermes 8.1.6.
Δπίζεο ζα αλαξηεζεί θαη ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..

Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

ΗΧΑΝΝΖ ΣΑΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Αλοηθηός σλοπηηθός Γηαγωληζκός κε γραπηές

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ζθραγηζκέλες προζθορές
Ζ πλέον ζςμθέποςζα από οικονομική άποτη

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

πποζθοπά μόνο βάζει ηιμήρ

ΥΡΟΝΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ (ΚΗΜΓΗ)

13/10/2016
Ηκεροκελία: 25/10/2016

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Ηκέρα: Σρίηε
Ώρα: 10:00 π.κ.
ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»
Λεωθ. Κλωζζού- παιηό θηίρηο Παλεπηζηεκίοσ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

Κρήηες (Γραθείο Προκεζεηώλ)
Γιαηάξευν Νεθπικήρ Τποζηήπιξηρ(Φίληπυν
Σεσνηηού Νεθπού) (Ωρ παπακάηυ πίνακαρ και

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓOY

Παπάπηημα Σ΄ ηυν Σεσνικών Πποδ/θών)
ΚΩΓΙΚΟ CPV

33181000-2

ΦΟΡΔΑ ΔΚΣΔΛΔΗ - ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ

ΠΑΓΝΖ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»

ΑΡΥΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ
(ζηελ οποία σπάρτεη πιήρες, άκεζε θαη

www.venizeleio.gr

δωρεάλ πρόζβαζε ζηα έγγραθα ηες
ύκβαζες)
60.000€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ
ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ

Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»
ΚΑΔ 1311

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ

Σεκάτηο

ΓΔΙΓΜΑ

Ναί

ΠΟΟΣΗΣΑ

(ως παραθάηω πίλαθας)
Ο τρόλος δηάρθεηας ηες ύκβαζες ορίδεηαη κέτρη

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

οιοθιήρωζες ηοσ Φσζηθού θαη Οηθολοκηθού
αληηθεηκέλοσ .
Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

6

Αλήθεη ζηε Γ/με 30/2016

16PROC005232963 2016-10-13
Οη ηηκές σπόθεηληαη ζηης σπέρ ηοσ Γεκοζίοσ θαη

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ

ηρίηωλ λόκηκες θραηήζεης
Καηά

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

ηελ

πιερωκή

παραθραηείηαη

θόρος

εηζοδήκαηος ζύκθωλα κε ηο άρζρο 24 ηοσ Ν.
2198/94.

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ
Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα εηδψλ Γηαηάμεσλ Νεθξηθήο
Τπνζηήξημεο(Φίιηξσλ Σερλεηνύ Νεθξνύ) γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ Γ.Ν.
«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»

Κξηηήξην Αμηνιόγεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κόλν βάζεη ηηκήο, αλά είδνο.
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ΜΟΝ
ΑΓΑ
ΜΔΣ
ΡΗ
Η

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓ
Ο

Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ
ΥΩΡΙ
Φ.Π.Α

ΑΝΑΟΓ
ΟΤΝ
Φ.Π.Α

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ

ΤΜΠ/Ν
ΟΤ ΦΠΑ

Α/Α

ΚΩΓΙΚΟ


ΔΙΓΟ

1

237286

ΠΟΛΤΟ
ΤΛΦΟΝΗ

ΣΔΜ

530

18,90

13

10017

1302,21

11319,21

2

237289

ΠΟΛΤΟ
ΤΛΦΟΝΗ
ΠΟΛΤΒΙΝ
ΤΛΟΠΤΡ
ΟΛΙΓΟΤ

ΣΔΜ

330

18,90

13

6237

810,81

7047,81

3

237290

ΠΟΛΤΦΑΙ
ΝΤΛΔΝΗ

ΣΔΜ

200

18,90

13

3780

491,53

4271,40

237291

ΑΙΘΤΛΒΙΝΤΛΑΛΚΟΟΛ
Η

TEM

120

18,90

13

2268

294,84

2562,84

239999

ΠΟΛΤΑΙΘ
ΔΡΟΟΤ
ΛΦΟΝΗΠΟΛΤΒΙΝ
ΤΛΟΠΤΡ
ΟΛΙΓΗ

ΣΔΜ

570

18,90

13

10773

1400,49

12173,49

6

237292

ΠΟΛΤΑΙΘ
ΔΡΙΚΗΟΤΛΦΟ
ΝΗ

ΣΔΜ

450

23,80

13

10710

1392,30

12102,30

7

237294

ΠΟΛΤΟ
ΤΛΦΟΝΗ

ΣΔΜ

160

23,80

13

3808

495,04

4303,04

240001

ΚΡΑΜΑ
ΠΟΛΤΑΙΤ
ΘΔΡΟΟ
ΤΛΦΟΝΗ
 ΚΑΙ
ΠΟΛΤΑΡΙ
ΛΑΙΝΗ

ΣΔΜ

230

23,80

13

5474

711,62

6185,62

4

5

8

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α

=

59.965,71

Οη προζθορές σποβάιιοληαη γηα ηο ζύλοιο ηες σπό αλάζεζε προκήζεηας ή αλά είδοσς κε ηε
δηεσθρίληζε όηη ε σποβιεζείζα προζθορά πρέπεη λα θαιύπηεη ηο ζύλοιο ηες προθερστζείζας
ποζόηεηας. Προζθορές ποσ σποβάιιοληαη γηα κέρος ηες δεηούκελες ποζόηεηας ζα
απορρίπηοληαη ως απαράδεθηες.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄
ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ
1. ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
1.1 - Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζχκθσλα
κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ Ν.4412/2016 ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν
θάθειν ζε δπν αληίγξαθα.
1.2.1 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ηξηαθφζηεο εμήληα πέληε (365)
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο
ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.2.2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
1.2.3. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ ηε ιήμε ηεο, θαη΄ αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε.
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο
πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε
αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ
ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλσηάηνπ νξίνπ, παξάηαζε ηεο πξνζθνξάο
ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε
φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο.
1.3- ην

θάθειν

θάζε

πξνζθνξάο πξέπεη

λα

αλαγξάθνληαη

επθξηλώο:

1.3.1 - Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.
1.3.2 - Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί
ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3- Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4- Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο) πξνζεζκίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
1.3.5-Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (νηθνλνκηθνχ θνξέα)
1.4- Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ
πξνζθνξά ζηνηρεία θαη εηδηθόηεξα ηα εμήο:
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1.4.1- ε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν κε ηελ

έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά

πκκεηνρήο» κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη φια ηα δεηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά.
1.4.2.- ΣΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ
ΠΡΟΦΟΡΑ». Oια ηα θχιια ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο,
πιελ

ηεο

νηθνλνκηθήο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

(PROSPECTUS θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ

ησλ

εκπνξηθψλ

θπιιαδίσλ

θ.ι.π.), ζα θέξνπλ ζπλερή

αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν.
ε θάθειν κε ηε έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη :
1. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν αληίγξαθα. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε
ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ησλ
πξνζθεξνκέλσλ πιηθψλ φπσο πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή, θσδηθφο εξγνζηαζίνπ
παξαγσγήο πξνζθεξφκελε ζπζθεπαζία θιπ.
2. Πηζηνπνηεηηθά εμαζθάιηζεο πνηόηεηαο : Πηζηνπνηεηηθφ ηεο εηαηξείαο EN ISO,
CE MARK θαη ISO ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ,µε ην νπνίν ζα βεβαηψλνπλ
ηελ ηήξεζε εθ κέξνπο ηνπ αλάδνρνπ νξηζκέλσλ πξνηχπσλ εμαζθάιηζεο ηεο
πνηφηεηαο. ε πεξίπησζε πνπ απηά εθδίδνληαη απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο
πξέπεη λα παξαπέκπνπλ ζε ζπζηήκαηα εμαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο βαζηδφκελα ζηε ζρεηηθή
ζεηξά Δπξσπατθψλ Πξνηχπσλ γηα πηζηνπνίεζε.
Αλαγλσξίδνληαη ηα ηζνδχλακα πηζηνπνηεηηθά απφ νξγαληζκνχο εδξεχνληεο ζε άιια θξάηε
κέι ε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα πιηθά δελ είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα µε ηα ελαξκνληζκέλα
επξσπατθά πξφηππα, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ έρνπλ
εθδνζεί απφ θνξέα πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ δηαπηζηεπκέλν, πξνο ηνχην απφ ην Δζληθφ
χζηεκα Γηαπίζηεπζεο Α.Δ. (ΔΤ∆) ή απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο µέινο ηεο Δπξσπατθήο
πλεξγαζίαο γηα ηε δηαπίζηεπζε (European Cooperation for Accreditation – EA) θαη
κάιηζηα µέινο ηεο αληίζηνηρεο πκθσλίαο Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) απηήο.
Tα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα είλαη κεηαθξαζκέλα ζηα Διιεληθά.

1.4.3.-ΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε
μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε
«ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ».
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Δπηζεκαίλνπκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηα αθφινπζα :
1.4.4- Οη θάθεινη ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ΣΔΥΝΗΚΖ θαη
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ.
Ζ ηερληθή θαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππνβάιιεηαη θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
(CD ή DVD) µε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ».
Γηα λα θαηεβάζεηε ην πξφγξακκα Hermes 8.1.6, µε ηελ βνήζεηα ηνπ νπνίνπ
κπνξείηε λα ππνβάιιεηε ηηο πξνζθνξέο ζαο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, πξέπεη λα
αλνίμεηε ην Internet Explorer θαη λα πιεθηξνινγήζεηε ην site www.or-co.gr.
Δπηιέμηε ην ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΖΖ θαη κεηά επηιέγεηε ηελ
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ, φπνπ κπνξείηε λα θαηεβάζεηε ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν.
Απηή ε επηινγή δεκηνπξγεί 3 δηζθέηεο: 1. ηνηρεία Πξνκεζεπηή, 2. Σερληθή
Πξνζθνξά, 3.Οηθνλνµηθή Πξνζθνξά.
*Σν CD ή DVD ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηερληθήο

πξνζθνξάο λα είλαη ζε δχν

αληίηππα ζε πεξίπησζε µε ιεηηνπξγίαο ηνπ ελφο λα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί
άκεζα.
Μέζα ζην θάθειν ησλ νηθνλνκηθψλ λα ππάξρεη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά
ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή.
1.4.5. –ε πεξίπησζε πνπ ηα ΣΔΥΝΗΚΑ ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ,
ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά
ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε
«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ
1.4.6.-ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ
εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο ζπλδηαγσληδφκελνπο
ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ'
απηψλ ηελ έλδεημε « πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε
ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Ζ
έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ
απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή Δκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ.
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1.4.7. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα,

ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο,

δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή
πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε
αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν,
κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ,
φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ
νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ.
1.4.8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ
127, ηνπ Ν. 4412/2016 θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε
αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε
νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη , επζέσο ή εκκέζσο ηνπο αλσηέξσ φξνπο.
Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γηαγσληζκφ.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη
δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλήζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν
είηε θαηά ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ
ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη,
ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν.
1.4.9. Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηαγσληζκψλ θαη ηε
ζπκκεηνρή ζε απηνχο, ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
1.4.10. Δάλ απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπεηαη φηη καδί κε ηελ πξνζθνξά
πξέπεη λα θαηαηεζνχλ θαη δείγκαηα ηνπ πιηθνχ, απηά θαηαηίζεληαη πξηλ απφ ηνλ
δηαγσληζκφ ζηελ Τπεξεζία, ε δε ζρεηηθή απφδεημε ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά.
1.4.11. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απόδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, όκσο πξνϋπόζεζε
όηη απηέο ζα πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνύκελε ηεο εκεξνκελίαο
δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνύ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε
δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ
ηελ επφκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε απνδεηθηηθφ
απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζην θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά ζηνηρεία.
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1.4.12. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππνβαιιφκελεο

πξνζθνξέο ή νη ηαρπδξνκηθά

απνζηειιφκελεο πξνζθνξέο δελ ηεξνχλ ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
1.4.13. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ ηελ
δηελέξγεηα ηνπ Γηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα
φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο
εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε ή ηελ πξφζθιεζε,
πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ
πξναλαθεξνκέλε δηαδηθαζία. Δπίζεο, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνύλ θαη
νη πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε
ηξόπν, εθπξόζεζκα.
1.4.14. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο
δηαδηθαζίαο παξαιαβήο & απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα
πνπ νξίδεηαη απφ ηελ δηαθήξπμε.
1.4.15. Ζ παξαιαβή & απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα απφ ηελ
Δπηηξνπή Παξαιαβήο & Απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
1.4.16. Οη δηθαηνχκελνη παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ
πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο
θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
1.5. Ζ Απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
- Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο,
κνλνγξάθνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή
ησλ ηκεκάησλ απηήο.
- Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ

δελ

απνζθξαγίδνληαη,

αιιά

κνλνγξάθνληαη, απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη
καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν ν νπνίνο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή
θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαηνινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ
Τπεξεζία, πξνθείκελνπ λα απνζθξαγηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα
νξηζζεί αξκνδίσο.
1.6. ηάδηα ελεξγεηώλ:
1.6.1α. Καη' αξρήλ απνδνρή πξνζθνξώλ: Αξρηθψο ε Τπεξεζία αμηνινγεί ηα
ππνβιεζέληα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη
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αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ησλ γεληθψλ φξσλ ηεο Γ/μεο, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαιήμεη ζηηο θαη' αξρήλ απνδεθηέο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο.
1.6.1β. Σερληθή αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Σν ηερληθφ κέξνο ησλ θαη' αξρήλ
απνδεθηψλ πξνζθνξψλ δηαβηβάδεηαη ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ
πξνθεηκέλνπ απηή λα γλσκνδνηήζεη πνηεο απφ ηηο θαη' αξρήλ απνδεθηέο πξνζθνξέο,
είλαη θαη ηερληθά απνδεθηέο.
1.6.1γ. Απνζθξάγηζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ε Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ θαη' αξρήλ θαη ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
1.6.2- Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ζα απνζθξαγηζζνχλ κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ
ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή
αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε όπνπ όιεο νη ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο θξίλνληαη
σο απνδεθηέο θαηά ηα δύν πξνεγνύκελα ζηάδηα ελεξγεηώλ (αμηνιόγεζε
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ) ηόηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο
επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ Ν. 4412/2016, ε
απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα
ζπλεδξίαζε.
1.6.3-Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ
απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ
δηαγσληζκνχ (ζηνπο δηθαηνχρνπο).
1.7. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ:
Οη ζπκκεηέρνληεο, νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά
ηνπο ζην θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο εγθαίξσο θαη πξνζεθόλησο,
ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ, ηα αθόινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά :
1. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε
εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ. Γηα φζνπο αζθνχλ γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, απαηηείηαη
ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα αξρή ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ
νηθείνπ ΟΣΑ.
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2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο,
ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο.
3. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ζε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΚ 74/Α/26-032014) , ζηην οποία θα δηλώνεηαι:


Οη ηπρφλ λνµηθνί πεξηνξηζµνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο



Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγειµαηηθφ
παξάπησµα



Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχµβαζε πξνµεζεηψλ ή
ππεξεζηψλ ηνπ δεµνζίνπ



Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηµσξεζεί µε απνθιεηζµφ απφ ηνπο
δηαγσληζµνχο πξνµεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα.



Όηη ε πξνζθνξά ηνπο ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηεο
νπνίαο έιαβαλ γλψζε θαη απνδέρνληαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο. .



Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.



Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ
νπνίσλ νη

πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.



Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.



Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.



πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ


Οηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία
αλήθεη ή ε νπνία εθµεηαιιεχεηαη νιηθά ή µεξηθά ηε µνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ
ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφµηµνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη
απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηµέλεο πξνµήζεηαο, ζε πεξίπησζε
θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνµεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή .

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΔΚ 74/Α/2603-2014) ε αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα
εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή
ή ηα ΚΔΠ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε.
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Πξνζθνξέο ρσξίο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή έγγξαθα απνξξίπηνληαη ζαλ
απαξάδεθηεο θαη δελ ιακβάλνληαη ππφςε.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε απαηηνχκελε θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε ππνγξάθεηαη απφ ηνπο
δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε ΔΠΔ, ΟΔ, θαη ΔΔ θαη απφ ην Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ
Γ/ληα χκβνπιν ζε πεξίπησζε Α.Δ.
1.8 Δπηζεκαίλεηαη όηη:
1.8.1 Ο πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηελ ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ηεο Γηαθήξπμεο,
1.8.2 Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο Γ\μεο
δελ ζα απνξξίπηνληαη

ππφ

ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο δελ

αλαθέξνληαη ζηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα
Δπηηξνπή.
1.8.3. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
1.8.4. Γηεπθξηλίζεηο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηελ ιήμε
ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο
απαξάδεθηεο.
-Γηεπθξηλίζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ ζπιινγηθφ φξγαλν, είηε ελψπηνλ
ηνπ είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα
κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ
δεηήζεθαλ.
1.8.5. Πέξαλ ηεο θύξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο
πξνζθνξέο.
1.8.6. Οη Τπνςήθηνη Αλάδνρνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα απνζύξνπλ ηελ πξνζθνξά
ηνπο ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ή κέξνο
ηεο απνζπξζεί, ν δηαγσληδόκελνο ππόθεηηαη ζε θπξώζεηο θαη εηδηθόηεξα:
• Έθπησζε θαη απώιεηα θάζε δηθαηώκαηνο γηα θαηαθύξσζε
• Καηάπησζε ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο (εάλ απαηηείηαη) ρσξίο άιιε δηαηύπσζε ή
δηθαζηηθή ελέξγεηα.
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2- Δ Γ Γ Τ Ζ  Δ Η 
2.1 Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα
θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε
ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ,
επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην
ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ
ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα
ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε.
2.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκό ΓΔΝ απαηηείηαη γηα ηνλ παξόληα
Γηαγσληζκό.
2.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιύπηεη ην 5%
ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν Φ.Π.Α.
-Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο _ηζρχνο _ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο ηεο
πξνο ππνγξαθή ζχκβαζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. λα
αλαγξάθεη φηη ιήγεη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ππφ
πξνκήζεηα είδνπο.

2.4

Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη ζε πεξίπησζε

θαηάπησζεο ηνπο ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο
ραξηνζήκνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα.
2.5 Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
3- ΣΗΜ Δ 
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά , ζα αλαγξαθεί ππνρξεσηηθά ε πξνζθεξφκελε ηηκή , ε ηηκή
θαη ν θσδηθφο ηνππιηθνχ αλ ππάξρεη ζην ηξέρνλ Παξαηεξεηήξην ηηκψλ.
Ζ ΣΗΜΖ βάζε ηνπ Ν. 3918/11 άξζξν 13 όπσο αληηθαηαζηάζεθε θαη ηζρύεη κε ηε παξ.
7 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4052/2012, ζα είλαη επί πνηλήο απνθιεηζκνύ ίζε ή θαηώηεξε
ηνπ ηζρύνληνο παξαηεξεηεξίνπ θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο

πξνζθνξάο. Οηθνλνκηθέο

πξνζθνξέο πνπ είλαη αλώηεξεο από ηηο ηηκέο ηνπ Π.Σ. απνξξίπηνληαη.
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3.1.1 Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε ΔΤΡΧ ζα αλαγξάθνληαη δε νινγξάθσο
θαη αξηζκεηηθώο.
3.1.2. Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:
Η. Σηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π .Α.
ΗΗ. Πνζνζηό Φ. Π. Α. επί ηνηο %, ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο (ε πεξίπησζε
πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ. Π. Α απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζία).
Ζ ηηκή κε θξαηήζεηο ρσξίο Φ .Π. Α. ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ ζύγθξηζε ησλ
πξνζθνξώλ.
εκεηώλεηαη όηη ε αλάδεημε ηνπ κεηνδόηε ζα γίλεη αλά είδνο γηα ην ζύλνιν ηεο
δεηνύκελεο πνζόηεηαο, δειαδή :
πξνζθεξόκελε ηηκή είδνπο Υ δεηνύκελε πνζόηεηα
Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ην ζύλνιν ή γηα κέξνο ησλ πξνθεξπρζέλησλ εηδώλ,
αιιά ζε θάζε πεξίπησζε γηα ην ζύλνιν ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο αλά είδνο.

3.2 Πξνζθνξέο πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΩ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΩ
πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
3.3 Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα
δεθαδηθά

ςεθία

(άλεπ

νξίνπ),

εθφζνλ

ρξεζηκνπνηείηαη

ζε

ελδηάκεζνπο

ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ηo ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ
εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
3.4 Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξά δελ πξνθύπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξόκελε
ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
3.5. Πξνζθνξέο πνπ ζα ζέηνπλ όξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη
σο απαξάδεθηεο.
3.6

-Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ππεξβνιηθά ρακειέο ζα

εμεηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα
ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηεζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαζρεζνχλ εγγξάθσο νη
αλαγθαίεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο, φπσο
απηά νξίδνληαη θαη ζηα αξ. 88-89 ηνπ Ν.4412/2016 .
3.7 -Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο
ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε
πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά.
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5- ΥΡΟΝΟ ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο Υξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη κέρξη νινθιήξσζεο ηνπ Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ .

6- ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΤΜΒΑΖ
1.Ζ ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ αλαθνίλσζε
ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο.
2. Τπεχζπλν

γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο

είλαη ην

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ – Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»

7-ΥΡΟΝΟ-ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ
Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο .
Ωο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ. 200 ηνπ Ν. 4412/2016.
8-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ
-Δλζηάζεηο - πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηελ δηαδηθαζία πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016.
9- ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ – ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ
ΜΔΡΟΤ ΣΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε
ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη
εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 103 - 105 ηνπ Ν. 4412/216. Απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ
δηαγσληζκνχ ζηνλ Αλάδνρν, ε χκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη ζπλαθζεί, ην δε έγγξαθν
(χκβαζε) πνπ αθνινπζεί έρεη κφλνλ απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο
Γηελέξγεηαο & Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηαθχξσζεο ηνπ
απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα κέξνο ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο, πνπ ζε θακία
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πεξίπησζε δελ ζα αλαινγεί ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν

ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθά

πξνβιεπφκελνπ ζηε Γηαθήξπμε.
Δπίζεο,

δηαηεξεί

ην

δηθαίσκα

θαηαθχξσζεο

κεγαιχηεξνπ

πνζνζηνχ

ηνπ

πξνζθεξφκελνπ είδνπο απφ ην αξρηθά πξνβιεπφκελν ζηε Γηαθήξπμε ζε πνζνζηφ πνπ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθά πξνβιεπφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΗ
ΣΗΜΖ
Όπσο ζην άξζξν 86, παξάγξ. 2, ηνπ Ν. 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε
ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο,
αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο, ζχκθσλα κε ηνπο
θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα
βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζηελ ππεξεζία θ.ι.π απφ ηε κε
εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.

ΑΝΔΠΗΦΤΛΑΚΣΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΧΝ ΟΡΧΝ
Με ηελ ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαη ρσξίο άιιε δήισζε ή εηδηθή κλεία ζηελ
πξνζθνξά απνδεηθλχεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο .
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Ολνκαζία Σξάπεδαο
Καηάζηεκα
(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο ΣΚ fax)
Ζκεξνκελία έθδνζεο ………..ΔΤΡΩ
……………….
Πξνο
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ”
Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο
ΑΦΜ 999161766, Γ.Ο.Τ. Ζξαθιείνπ
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ…….. ΔΤΡΩ……..
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο
δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ…………….. (θαη
νινγξάθσο)
…….……………..ζην νπνίν θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο
εηαηξείαο………………………………..……. ΑΦΜ……………………………………
Γ\λζε……………………………………………………
Πξνο
……………………………………….……………………..…………………………….
γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ………. ζχκβαζεο, πνπ
ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ πξνκήζεηα ………………( αξ.δηαθ/μεο …….../…..….) πξνο
θάιπςε αλαγθψλ ηνπ ……….. θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ……….ΔΤΡΩ απηήο .
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζε ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή
ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα
εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε
εηδνπνίεζε ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο, ππφθεηηαη ζην
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Ζ παξνχζα εγγχεζε καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ
επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά
ηζρχ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο
Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.
Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ
………………………..
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ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ
ν ρξφλνο _ηζρχνο _ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ δει. λα αλαγξάθεη φηη ιήγεη δχν (2) κήλεο κεηά ηελ νξηζηηθή θαη
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο.

Βεβαηείηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην
Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην
φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
Σξάπεδά καο.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Σ΄
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ

kuf<20ml/mmHg/h/1,5m2
Α/Α ΚΩΔΙΚΟ

ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ Ο ΑΝΑ ΕΙΔΟ
ΤΜ/ΝΟΤ ΣΟΤ
Φ.Π.Α
1,8
MOIST HEAT
11319,21
1,8
Γ - ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ
7047,81

1
2

237286 ΠΟΛΤΟΤΛΦΟΝΗ
237289 ΠΟΛΤΟΤΛΦΟΝΗ
ΠΟΛΤΒΙΝΤΛΟΠΤΡΟΛΙ
ΔΟΤ

3

237290 ΠΟΛΤΦΑΙΝΤΛΕΝΗ

1,7

STEAM DRY

4271,40

4

237291 ΑΙΘΤΛ-ΒΙΝΤΛΑΛΚΟΟΛΗ

1,6

Γ - ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ

2562,84

5

239999 ΠΟΛΤΑΙΘΕΡΟΟΤΛΦ
ΟΝΗΠΟΛΤΒΙΝΤΛΟΠΤΡΟΛΙ
ΔΗ

1,6

ΒΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ

12173,49

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 ΑΠΟΣΕΙΡΩΗ

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜ
Ο ΑΝΑ ΕΙΔΟ
ΤΜ/ΝΟΤ ΣΟΤ
Φ.Π.Α

kuf>20ml/mmHg/h/1,5m2
Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

6
7

8

237292 ΠΟΛΤΑΙΘΕΡΙΚΗ
ΟΤΛΦΟΝΗ
237294 ΠΟΛΤΟΤΛΦΟΝΗ
ΠΟΛΤΒΙΝΤΛΟΠΤΡΟΛΙ
ΔΟΤ

1,5

12102,30

1,8

ΒΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ
Γ - ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ

240001 ΚΡΑΜΑ
ΠΟΛΤΑΙΤΘΕΡΟΟΤΛ
ΦΟΝΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΤΑΡΙΛΑΙΝΗ

1,5

Γ - ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ

6185,62
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΗΓΧΝ
ΔΙΓΟ

ΜΟΝΑ
ΓΑ
ΜΔΣΡΗ
Η

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑ
ΓΟ

237286

ΠΟΛΤΟΤΛΦΟ
ΝΗ

ΣΔΜ

530

2

237289

ΠΟΛΤΟΤΛΦΟ
ΝΗ
ΠΟΛΤΒΙΝΤΛΟΠ
ΤΡΟΛΙΓΟΤ

ΣΔΜ

3

237290

ΠΟΛΤΦΑΙΝΤΛΔ
ΝΗ

4

237291

239999

Φ.Π.Α

ΑΝΑΟΓΟ
ΤΝ Φ.Π.Α

18,90

13

10017

1302,21

11319,21

330

18,90

13

6237

810,81

7047,81

ΣΔΜ

200

18,90

13

3780

491,53

4271,40

ΑΙΘΤΛ-ΒΙΝΤΛΑΛΚΟΟΛΗ

TEM

120

18,90

13

2268

294,84

2562,84

ΠΟΛΤΑΙΘΔΡΟ
ΟΤΛΦΟΝΗΠΟΛΤΒΙΝΤΛΟΠ
ΤΡΟΛΙΓΗ

ΣΔΜ

570

18,90

13

10773

1400,49

12173,49

ΠΟΛΤΑΙΘΔΡΙΚ
Η-ΟΤΛΦΟΝΗ

ΣΔΜ

450

23,80

13

10710

1392,30

12102,30

237294

ΠΟΛΤΟΤΛΦΟ
ΝΗ

ΣΔΜ

160

23,80

13

3808

495,04

4303,04

240001

ΚΡΑΜΑ
ΠΟΛΤΑΙΤΘΔΡΟ
ΟΤΛΦΟΝΗ
ΚΑΙ
ΠΟΛΤΑΡΙΛΑΙΝ
Η

ΣΔΜ

230

23,80

13

5474

711,62

6185,62

Α/Α

1

5

6

7

8

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΓΟ
ΤΜΠ/ΝΟΤ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ
ΥΩΡΙ
Φ.Π.Α

ΚΩΓΙΚΟ


237292

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔ Φ.Π.Α

24
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε΄
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
7Ζ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Γ.Ν. “ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ”
Λεσθ. Κλσζζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο
ΑΦΜ 999161766, Γ.Ο.Τ. Ζξαθιείνπ
ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΧΣΟΚ.
ΠΟΟ ΤΝΟΛΗΚΖ ΣΗΜΖ
(πκπεξηιακβαλνκέλνπ
Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
ΔΗΓΟ
7ε Τ.ΠΔ. Κξήηεο – ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ
ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ- Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ»
Γ/λζε Λεσθ. Κλσζζνύ

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ

ην

Ζξάθιεην

Κξήηεο

ζήκεξα

ηελ

………………….

ηνπ

κελφο……………………………., νη ππνγξάθνληεο ην παξφλ, απφ ην έλα κέξνο, ην
Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεχεη ζην Ζξάθιεην Κξήηεο, κε ηελ επσλπκία Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ
Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ θαη

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ

Γηνηθεηή …………………………………… θαη απφ ην άιιν κέξνο ε Δηαηξεία
………………

Γ/λζε

………………………Σει………………………Fax.

…………………………..,

ΑΦΜ

……………………

πνπ

,

……………………………
εθπξνζσπείηαη

…………………………………………………
Φ.Δ.Κ

λφκηκα

,
απφ

ΓΟΤ
ηνλ

πξφεδξν ηνπ Γ.. απηήο βάζεη ηνπ

…………………………………………….

θαη

ηνπ

πξαθηηθνχ

ηνπ

Γ.……………………………, ν νπνίνο , λνκίκσο παξίζηαηαη κε ην δηθαίσκα
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θαηάξηηζεο
θαη ππνγξαθήο ηνπ παξφληνο, δήισζαλ,

ζπλνκνιφγεζαλ

θαη

ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ δηα ηνπ παξφληνο, θαηαξηηδφκελε κεηαμχ απηψλ ζχκβαζε, γηα
ηελ

πξνκήζεηα

πνπ

θαηαθπξψζεθε

κε

ηελ

απφθαζε

…………………………………. ηνπ Γηνηθεηή ηνπ ΠΑ.Γ.Ν.Ζ.- Γ.Ν.«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ».
Με ηελ κε αξηζ. ………../…-..2016 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ
Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ» θαηαθπξψζεθε ε πξνκήζεηα ησλ εηδψλ
σο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο χκβαζεο ζηελ εηαηξεία
…………………………
Ζ θαηαθχξσζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Γεκφζηνπ Αλνηθηνχ
πλνπηηθνχ Γηαγσληζκνχ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ …../…../2016 ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
ηεο

Γ/μεο

κε αξηζ. ……./…-….-2016 κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ

ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, ζχκθσλα θαη κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ ….. & CPV
……………...

Ύζηεξα απφ ηα αλσηέξσ ν πξψηνο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο κε ηελ πξναλαθεξφκελε
ηδηφηεηά ηνπ, αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν, νλνκαδφκελν ζην εμήο Πξνκεζεπηή, ηελ
πξνκήζεηα ησλ εηδψλ σο απηά πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηεο παξνχζεο
χκβαζεο, ηα νπνία ηνπ θαηαθπξψζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο θαη
ζπκθσλίεο, ηηο νπνίεο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα.
Ζ ζχκβαζε απηή δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ηνλ Νφκν 2469/97 άξζξν 18 θαη ησλ
ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηήζεσλ θαη θφξνπ, Ν.2198/94 ΑΡΘΡΟ 24 & ηνλ Ν.
3329/05 ― Δζληθφ χζηεκα Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο‖, ην Ν. 3527/2007 «
Κχξσζε πκβάζεσλ ππέξ Ννκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν
Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», ην Ν.3580/2007
«Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο
Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ινηπέο ηζρχνπζεο.
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΗΓΧΝ-ΣΗΜΖ
ηελ παξνχζα επηζπλάπηεηαη πίλαθαο ησλ θαηαθπξσζέλησλ εηδψλ, γηα ηα νπνία ε
εηαηξεία αλαδείρζεθε πξνκεζεπηήο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηνπο ηχπνπο θαη ηα
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ινηπά ζηνηρεία ηνπ είδνπο θαζψο θαη ηελ ηηκή κνλάδαο, ζχκθσλα κε ηελ δηαθήξπμε θαη
ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο.
Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα ησλ θαηαθπξσκέλσλ

εηδψλ δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηα

Ννζνθνκεία, κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νη επί
κέξνπο πνζφηεηεο

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ Ννζνθνκείσλ ζηα πιαίζηα ηεο

θαηαθπξσζείζαο πίζησζεο (πξνυπνινγηζκφ ζχκβαζεο).
ΑΡΘΡΟ 2
ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα παξαπάλσ είδε Ννζνθνκείνπ εληφο
ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Ζ παξάδνζε ζα γίλεη
εξγάζηκεο εκέξεο απφ 8:00 – 13:00 κ.κ.
Ο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηαζεί θαηφπηλ αηηηνιφγεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή
κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο.
ε

πεξίπησζε

εθπξφζεζκεο

παξάδνζεο

ή

αξλήζεσο

ηνπ

πξνκεζεπηή

λα

αληηθαηαζηήζεη, ηπρφλ, απνξξηθζέλ είδνο, ζα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο Β΄
ηνπ Βηβιίνπ Η ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 3
ΠΟΟΣΗΚΖ-ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ
Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεη απφ ηελ πξνο ηνχην νξηζζείζα
επηηξνπή, απφ ην Ννζνθνκείν ζηηο απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ
Ο Υξφλνο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο νξίδεηαη κέρξη νινθιήξσζεο ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ .

ΑΡΘΡΟ 5
ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ- ΚΡΑΣΖΔΗ- ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία , κεηά ηελ
νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ είδνπο .
Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη
ζην άξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ-ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ εηδψλ πνπ ηνπ
έρνπλ θαηαθπξσζεί ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηεο 7εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο
Κξήηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Πξση. ……………έγγξαθε Πξνζθνξά ηνπ ε
νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 7
ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν. 4412/2016, ν πξνκεζεπηήο ζα
βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ
Ννζνθνκείν Ζξαθιείνπ-Γ.Ν. «ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο
ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 8
Γηα φια θαη ηα ινηπά ζέκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ πξνκήζεηα ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε
ηελ ζχκβαζε απηή, ηζρχεη ε έγγξαθε πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή

πνπ απνηειεί

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο θαζψο επίζεο θαη ηα αλαθεξφκελα ζηνλ
Ν. 4412/2016 πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 9
ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ε εηαηξία θαηέζεζε ηελ κε αξηζκφ
…………………….

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο

ηεο Σξάπεδαο

……………………… , πνζνχ ησλ ………………….επξψ (5% επί ηεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ), ηζρχνο κέρξη επηζηξνθήο ηεο.
ΑΡΘΡΟ 10
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο
δεζκεχεηαη γηα ηελ πηζηή θαη απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη
εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην,
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ
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δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν.
4412/2016.
πκθσλείηαη όηη θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο, πξόζζεηε
ζπκθσλία, παξνρή δηεπθνιύλζεσο, παξάηαζεο ρξόλνπ εθηέιεζεο θιπ γίλεηαη θαη
απνδείρλεηαη κόλν έγγξαθα απνθιεηζκέλνπ θάζε άιινπ κέζνπ απόδεημεο.
Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά αλαθύςεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε αξκόδηα είλαη ηα
δηθαζηήξηα ηεο πόιεο ηνπ Ζξαθιείνπ.
Ύζηεξα από απηά ζπληάρζεθε ε ζύκβαζε ε νπνία αθνύ δηαβάζηεθε θαη
βεβαηώζεθε ,ππνγξάθεηαη λόκηκα από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο, ζε δπν πξσηόηππα.
Έλα από ηα παξαπάλσ πξσηόηππα ηεο ζύκβαζεο θαηαηέζεθε ζην αξκόδην Σκήκα
Πξνκεζεηώλ

ηνπ

ζην

Παλεπηζηεκηαθφ

Γεληθφ

Ννζνθνκείν

Ζξαθιείνπ-Γ.Ν.

«ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ θαη ην άιιν πήξε ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο δήισζε όηη ελεξγεί γηα
ινγαξηαζκό ηνπ.

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ
Ο ΓΗΟΗΚΖΣΖ

Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ
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