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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 17/2016 

                  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ

ΦΕΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Ημερομηνία 

αποστολής για 

δημοσίευση στην 

εφημερίδα της Ε.Ε. 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης στον 

Ημερήσιο Τύπο 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στο ΦΕΚ  

ΝΑΙ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ  

27 Ιουνίου 2016 01 Ιουλίου 2016 01 Ιουλίου 

2016 

 

Για την προμήθεια του είδους : ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Συρραπτικά) για : ΠΑΓΝΗ  

- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», συνολικού  προϋπολογισμού 753.645,60 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΕΠΤΑΚΟΣΙΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) , με κριτήριο κατακύρωσης τη 

Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.). 
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1. Έχοντας υπόψη : 

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:  

1. Του Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.» 

2. Τις Διατάξεις του ΠΔ 166/2033 (ΦΕΚ 138/Α/2003), περί Προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές 

3. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 

Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 

4. Του Π.Δ. 118/10-07-2007 « Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος 

Α’/2007).  

5. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

6. Του Ν. 2889/01 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις. 

7. Τον Ν.  2198/94, άρθρο 24 περί κράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια 

αγαθών. 

8. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες».  

9. 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.  

10. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

11. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων 

εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις». 

12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007), όπως 

συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 άρθρο 46. 

13. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει 

σήμερα.  

14. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 

24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

15. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

16. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης 

σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις……». 
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17. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθμιση του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010). 

18. Του Ν.3886/2010, «Περί δικαστικής προστασίας κατά στάδιο που προηγείται της 

σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με 

την οδηγία 89/665 ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4055/2012, άρθρο 63 . 

19. Του Ν.3897/2010 άρθρο 21 (ΦΕΚ 208/Α/10-12-2010) περί πιστοποιημένων 

Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

20. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 

και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε από τον Ν.4052/2012. 

21. Του Ν. 3801/2009 αρ. 26 όπου προστέθηκε στο άρθρο 4 του Ν. 3548/2007 

«Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο 

και άλλες διατάξεις» 

22. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου 4046/2012». 

23. Του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ.107/Α/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7/16-02-2011 της ΕΕ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

24. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 – 15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007(Πτωχευτικός Κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις. 

25. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ  74- 26-3-2014) Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 

Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

26. Του Ν. 4254/2014 Υποπαράγραφος Γ.1. Επέκταση Προσυμβατικού Ελέγχου από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο. 

27. Του Ν. 4281/2014  Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 

θέματα    Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις   Άρθρο 157 (Εγγυήσεις). 

 

2. Τις αποφάσεις: 

1. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/09 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης 

της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά 

Προϊόντα» (ΦΕΚ 2197/Β/2-10-09). 

2. Την με αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της 

Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-

09). 

3. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5804/2014 ΦΕΚ 3261/Β, κοινής Υπουργικής Απόφασης των 

Υπουργών Υγείας και Αναπληρωτή Υπουργού  Οικονομικών που αφορά «Έγκριση 

Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και  
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Εποπτευόμενων Φορέων  έτους 2014 πιστώσεις 2014-2015 ……» 

4. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 6484/2014 (3693/Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας  

περί «ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και 

εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των 

διαγωνισμών» 

5. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 5108/2015 (3008/Β/31-12-2015) απόφαση του 

Υπουργού Υγείας  περί «παράταση του ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΦΥ 2011, 2012, 2013 και 

2014. 

6. Τις διατάξεις της Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). 

7. Το με αριθμ.πρωτ. 3226/8-6-2016 απόσπασμα πρακτικού της ΕΠΥ με αριθμ. 83 

και από 26-5-2016 και 27-5-2016 συνεδριάσεων «έγκριση  των αιτημάτων 

τροποποιήσεων  του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και Φαρμάκων 

Υγείας (ΠΠΥΦΥ) έτους  2014 του νοσοκομείου «ΠΑΓΝΗ-Γ.Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» που είχαν απορριφθεί με την απόφαση της ΕΠΥ που ελήφθη κατά 

την 75η και από 24-2-2016 συνεδρίαση της. 

8. Την με αρ. 352/8-6-2015 απόφαση Διοικητή 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί ορισμού 

φορέων διενέργειας  διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ. 2014 και του Π.Π.Φ.Υ. 2014. 

9. Το με αρ. πρωτ. 1915/04-04-2016  έγγραφο της Ε.Π.Υ. για έγκριση νέων τεχνικών 

προδιαγραφών. 

10. Την με αρ. 118/22-06-2016  απόφαση Διοικητή έγκρισης διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

11. Τους υπ’ αριθμ. 436/22-06-2016 Απόφαση Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ: 

ΩΧΛΔ469061-ΝΑΜ)  που αφορά το ΠΑ.Γ.Ν.Η. και την 420/27-06-2016 Απόφαση 

Δέσμευσης της Πίστωσης (ΑΔΑ:  7ΩΝ946906Ο-ΗΜΡ) που αφορά το Γ.Ν. 

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ». 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1- Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη  

χαμηλότερη τιμή (Χ.Τ.)  για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 

(Συρραπτικά) (33162200-5) που αναφέρεται στα Παραρτήματα και τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης. 

 

2- Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος,  ύστερα από κανονική προθεσμία μεγαλύτερη των 

Πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της περίληψης 

της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ως 

αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα) και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 
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αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και 

στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Α. Π1/2390/2013.   

 

3- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΤΗΝ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ  

ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή  

πύλη 

www.promithe

us.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

 

04 Ιουλίου 

2016  

26  Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 

ΩΡΑ 15.00 μ.μ. 

 

30 Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΩΡΑ 10.30 π.μ.  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής 

προφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 

μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 

4155/2013 και το άρθρο 6 Της Υ.Α. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 

περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 

Α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

Β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

Γ) Συνεταιρισμοί 

Δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να  

 

πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,  χορηγούμενη από 

πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. 

5.1. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε 

αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 

ταυτοποιούµενοι ως εξής : 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 

διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συμπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 

µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

• Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γ. Γ. Ε. αποστέλλοντας : 

-είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραµµένη  µε  επίσηµη  µετάφραση  στην  ελληνική. 

-είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις 

δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις 

προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος 

εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 
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εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)στην 

αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά 

µέσω του Συστήµατος. 

5.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 

εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης 

λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

5.3. Οι υποψήφιοι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση στον τρόπο υποβολής 

προσφοράς τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ καλούνται να 

συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους το Ειδικό Έντυπο Συλλογής Στοιχείων 

Εκπαιδευόμενων  (λαμβάνοντας υπόψη το έντυπο : Οδηγίες χρήσης εγγεγραμμένων 

οικονομικών φορέων) που βρίσκεται αναρτημένο στο πεδίο του εν λόγω 

διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Εν συνεχεία το εν λόγω 

έντυπο οι προμηθευτές που επιθυμούν εκπαίδευση καλούνται να μας το 

αποστείλουν εγκαίρως πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο Email: 

zavidaki@venizeleio.gr.  

6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα που 

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής :  

6.1. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»…… ……………...  ……… ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

6.2. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»………………..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

6.3. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»    ……   …………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

6.4. «ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ …….……….…………………..………………………………..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’ 

6.5. «ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»…….………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

6.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   … ……………………………………. ………..... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’  

6.7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ………..………………………………… …..ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 

7. Προθεσµίες Διαγωνισμών: Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους 

προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι 

και οχτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 

παρ.2 περ. α του Π.∆. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής 

της ως άνω προθεσµίας. 

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι ως άνω 

συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την  
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ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι 

την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α’ 

του Π∆ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω ένστασης. 

Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου 

διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές.  

Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 

εξετάζονται. 

Ο προσφέρων προµηθευτής , εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της 

διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την 

προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει , ευθέως ή εµµέσως, τους όρους 

της διακήρυξης . 

8.   Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν το Νοσοκομείο. Η 

προκήρυξη του διαγωνισµού θα σταλεί µε ηλεκτρονικά µέσα στην ΥΕΕ της Ε.Ε. και θα αναρτηθεί 

στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  Η διακήρυξη του θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http : www.venizeleio.gr  , στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

 

 

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Διαγωνισμός 

α/α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 24164 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών  

26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 μ.μ.  

 

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών 

30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.30 π.μ.  

 

Ημέρα        Τετάρτη  

Ώρα            15.00 μ.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  (Συρραπτικά)    

(33162200-5)  

CPV ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (Συρραπτικά)   (33162200-5) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ Ως συνημμένη συγκεντρωτική και αναλυτική κατάσταση  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ 

Νοσοκομεία  : ΠΑΓΝΗ,  Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»  

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.  

ΣΥΝΟΛΟ 607.778,71 € μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  ο οποίος αναλύεται : 

ΠΑΓΝΗ : 403.162,26 €  μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : 204.616,45 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

 

Ως συνημμένος πίνακας ποσοτήτων –

προϋπολογισμών ανά Μονάδα  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  

ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ 

16PROC004702684 2016-07-04



                                                                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ  17/2016 

10 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ  

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ  

Στις 01 Ιουλίου 2016 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

2. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

3. ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  

 

Ημερομηνία Αποστολής για 

Δημοσίευση στην Εφημερίδα 

της Ε.Ε. 

   27-06-2016  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙ  % 
Νόμιμες κρατήσεις  

Διεύθυνση αλληλογραφίας  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –  

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» (Λεωφόρος Κνωσσού - παλιό κτίριο  

Πανεπιστημίου Κρήτης) Τ.Κ.71409 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 

φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της 

Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , στο 

Π.∆. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.∆. 118/07 . 

Απαγορεύεται η απόσυρση της προσφοράς από τον Προμηθευτή μετά από την κατάθεση της.  

1.2. Περιεχόμενο προσφορών 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 

(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) 

ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

[ *(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 

 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα  σηµαίνονται από αυτόν µε 

χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα . 

 

1.2.1.   Περιεχόµενα     (υπο)φακέλου     «∆ικαιολογητικά     συµµετοχής -τεχνική 

προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς.  Συγκεκριµένα, 

στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 

1.2.1.1. Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα 

µε το άρθρο 5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της  
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ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται 

κατωτέρω : 

1.2.1.1.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 157 του Ν.4281/14 

και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και 

προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη 

µορφή , η πρωτότυπη , εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

1.2.1.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και 

στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες : 

Δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα 

στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, ήτοι : 

i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 

26ης     Μαΐου   1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3    παράγραφος 1  της 

κοινής    δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 

οδηγίας 91 /308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε 

από την Οδηγία  2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 

28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995   (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε 

µε το ν.   3424/2005 (Α΄ 305), 

v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 

της    ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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vi) κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων : 

30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 

31 παρ. 4, 5 και 6 

32 παρ. 4 και 5 

  35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα,  σχετικά  µε την άσκηση της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (σύμφωνα με όσα ορίζει ο  Ν.4250/26-03-

2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλουν : 

α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.,Ε.Ε.,Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε  

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.  

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 

τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών - 

κοινοπραξία , η ανωτέρω δήλωση αφορά καθέ µέλος που συµµετέχει στην ένωση 

1.2.1.1.3. Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75), σε 

συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)  

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και 

στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι 

προσφέροντες :  

α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση 2 του εδ. α’ της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 καταστάσεις, δηλ. ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης  

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή    υπό άλλη    

ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 

διαδικασία. 

 β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. 2 του εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6   

του Π.∆. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 

όπως εκάστοτε   ισχύει , ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης  

16PROC004702684 2016-07-04



                                                                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ  17/2016 

14 

 

 

των   ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι   δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε   

αναγκαστική διαχείριση. 

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση 

ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή 

υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς 

τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), 

προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά 

πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς).  

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του 

οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελµατικές 

οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του 

Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των 

δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, 

προκειµένου για φυσικά πρόσωπα.  

στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις 

πληροφορίες αυτές. 

 ζ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία υποβολής 

της προσφοράς.  

η. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 

θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .  

ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / 

έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του 

Π.∆. 118/07, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 

20 του ιδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος. 
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κ. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

λ. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των 

οποίων οι προσφέροντες  έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

μ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

ν. Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

ξ. Συμμετέχουν με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

o. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι 

προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  
 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 

74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 

από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ , ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη.  

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη 

δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 

4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014). 

- Σημειώνεται ότι : 

Η μη έγκαιρη και έγκυρη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής στο 

Ηλεκτρονικό Σύστημα και η έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών που προσκομίζονται   κατά περίπτωση   από  τον προμηθευτή   

εντός  τριών  (3)   εργάσιµων  ηµερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή,  συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.   

  

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα 

απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν 

προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής , συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος 

καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 
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1.2.1.1.4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε 

το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.∆. 118/07, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το σχετικό δείγµα 

και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονοµικός φορέας στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά». 

1.2.1.1.5. Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει 

ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 

προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 Π∆ 118/07) όπως ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας διακήρυξης.  

1.2.1.1.6. Tα  νομιμοποιητικά έγγραφα  κάθε συμμετέχοντες  ηµεδαπού ή αλλοδαπού 

νοµικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να 

προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 

νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη 

νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

1.2.1.1.7. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα 

αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών προϋποθέσεων, όπως 

αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκοµίσουν 

εγκαίρως και προσηκόντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π∆ 118/07 και της 

παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω. 

1.2.1.1.8. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που 

λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

1.2.1.1.9. Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος 

κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούµενης παραγράφου 

(1.2.1.1.8.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκοµίζονται από τον 

προσφέροντα σύμφωνα και με όσα ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης 

Διακήρυξης.  

1.2.1.1.10.  Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, 

εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.  

 

Σημειώνονται τα ακόλουθα : 

Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες προμηθευτών που  υποβάλλουν  κοινή προσφορά, 

µαζί µε την προσφορά,  υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά  για  κάθε   

προμηθευτή  που  συμμετέχει  στην  ένωση  ή κοινοπραξία. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του 

προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά  

σε  µορφή  αρχείου  τύπου   .pdf  και  προσκοµίζονται   κατά περίπτωση   από  αυτόν   

εντός  τριών  (3)   εργάσιµων  ηµερών  από  την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ. 

Ε. Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή  υπογραφή  και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση. 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«∆ικαιολογητικά  Συµµετοχής - Τεχνική  Προσφορά» που έχουν   υποβληθεί   µε  την   

ηλεκτρονική   προσφορά   και   απαιτούνται   να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα 

αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 

ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

1.2.1.2. Τεχνική προσφορά 

Στον    (υπό)    φάκελο    «∆ικαιολογητικά    Συµµετοχής   -   Τεχνική Προσφορά», 

υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 

1.2.1.2.1.  Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα 

παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

To «φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης» ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον προσφέροντα, 

στο οποίο θα απαντώνται μία προς μία και με την ίδια σειρά  όλες οι προδιαγραφές του 

Παραρτήματος  ΣΤ’ της παρούσης. Προσφορές οι οποίες θα απαντούν μονολεκτικά, χωρίς 

τεκμηρίωση και παραμπομπές θα απορρίπτονται. 
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις  ειδικές  

ηλεκτρονικές   φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. Επισημαίνεται ότι στη τεχνική προσφορά πρέπει να 

συμπεριληφθούν υποχρεωτικά στοιχεία των προσφερομένων υλικών όπως πλήρης τεχνική 

περιγραφή, κωδικός  εργοστασίου παραγωγής προσφερόμενη συσκευασία κλπ. 

1.2.1.2.2. ∆ηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.∆. 118/07: 

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην 

προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 

προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της σύμφωνα με όσα ορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και Υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα 

αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η 

οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και 

ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της 

συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου 

έγινε η αποδοχή .  

 

Κατά τα λοιπά ζητούμενα στοιχεία ισχύουν όσα ορίζονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσης διακήρυξης. 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η Υπεύθυνη 

δήλωση, θα   απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση. 

1.2.1.2.3. ∆ικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.∆.118/07 (εφόσον ζητούνται από την 

διακήρυξη) 

Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση πιστοποιητικών, 

τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή των υποκατασκευαστών 

του, προτύπων διαχείρισης (π .χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής 

διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. 

ΕΝ ISO   9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό  
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Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και µάλιστα, 

µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής. 

Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα πρέπει από τον προµηθευτή 

να προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία δικαιολογητικά, για να  

επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα 

προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει 

να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισµών 

ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, 

διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα 

διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation 

for Accreditation- EA) και µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης 

(M.L.A.). 

Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση Εκθέσεων 

∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η συµµόρφωση των προϊόντων µε 

επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις ∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα 

εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων ικανοτήτων. 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς 

τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 1.2.2.   Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονοµική Προσφορά». 

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.  
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Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως ορίζεται 

κατωτέρω :  

 1.2.2.1. Προσφερόμενες Τιµές 

 Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των Υπέρ τρίτων κρατήσεων και 

κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 

ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα  θα  απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

ΙΙ. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά 

ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό 

σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν τo τρίτο δεκαδικό ψηφίο 

είναι ίσο ή   μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

 Στην προσφορά πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ανά 

τεμάχιο διαφορετικά η προσφορά  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Στην  οικονοµική  προσφορά , θα αναγραφεί   υποχρεωτικά  η  προσφερόµενη  τιµή,  η τιµή  και ο 

κωδικός του  υλικού  αν   υπάρχει  στο         τρέχον  Παρατηρητήριο   τιµών    . 

 

Η ΤΙΜΗ βάση του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τη παρ. 7 

του άρθρου 14 του Ν.4052/2012, θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του 

ισχύοντος παρατηρητηρίου   κατά  την  κατάθεση  της       προσφοράς. Οικονομικές 

προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Π.Τ. απορρίπτονται. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η προμήθεια καταχωρημένη στο Παρατηρητήριο Τιμών της 

Ε.Π.Υ. και για να γίνει κατακύρωση, οι τιμές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές 

που έχει συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 

47 του Ν.4272 (ΦΕΚ 145 Α΄ 11-07-2014) ο οποίος τροποποιεί την παρ.28 του άρθρου 66 του 

Ν.3894 (ΦΕΚ 150 Α΄ 27-06-2011). 

 

ΙΙΙ. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

ΙV. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:  

         Ι.   Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 
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         ΙΙ. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που 

αναφέρεται εσφαλμένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).  

 Η τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαμβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.  

 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα : 

-Oτι με ποινή απόρριψης, οι τιμές στις οικονομικές προσφορές των προμηθευτών θα πρέπει να 

προσφέρονται στη μονάδα μέτρησης όπως ζητούνται από τη Δ/ξη . 

- ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται αυτόµατα  

από το σύστηµα. 

 

V. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή για μέρος των ζητουμένων ειδών 
και για  τη συνολική ποσότητα αυτών. 
 

Σημειώνονται τα ακόλουθα : 

- Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής προσφοράς χωρίς 

Φ.Π.Α. 

- Επισηµαίνεται   ότι   η  συνολική  προσφερόµενη  τιµή  της  οικονοµικής 

προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη, επίσης δεν θα 

πρέπει να ξεπερνιέται και η επί µέρους προυπολογισθείσα δαπάνη για κάθε ένα από 

τα  είδη της διακηρύξης . 

- Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα εξετάζονται 

λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό, θα 

ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά 

µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν 

επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των 

ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την 

απόρριψη της προσφοράς . 

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 

την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν 

αυτά. 

 

1.2.2.2.2 Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 

α-  Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική 

τιμών  πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης 

του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι 

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των 
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προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της 

κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στη περίπτωση που 

μεσολαβούν   διάφορες  φάσεις  βιομηχανοποίησης   (που αφορούν στα ενδιάμεσα      

 

       προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι 

επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην 

προσφορά των ενδιαφερομένων. 

β-  Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν 

έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού 

Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 

Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το 

προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του 

κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή 

Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

γ-   Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες 

προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, 

την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία 

καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, 

τa εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο 

ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης. 

1.2.2.2.3  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

       Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης σε δικαιολογημένες περιπτώσεις μπορεί να 

παρατείνεται τα ανώτερο μέχρι το ¼  αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του 

προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε 

περίπτωση που ο συμβατικός χρόνος δεν είναι μεγαλύτερος των (30) τριάντα ημερών 

μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού ως προηγούμενα. Εάν λήξει ο παραταθείς 

χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. κατά τα 

λοιπά ισχύει τα ο άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 

        Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα 

εκδίδει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. 

 

1.2.2.2.4  ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Εντός δύο μηνών για το 100% της αξίας από της θεωρήσεως του σχετικού εντάλματος από 
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την αρμόδια υπηρεσία του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ηράκλειο και με την 

προϋπόθεση ότι το Νοσοκομείο διαθέτει την απαιτούμενη για το λόγο αυτό ταμειακή 

ρευστότητα. 

 

2. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του  Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

 

1.2.2.2.5.  Ρήτρα ηθικού περιεχομένου. 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά 

παράβαση των   Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν 

ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες 

της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του 

προϊόντος. 

Επισηµαίνεται ότι : Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται 

από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς 

του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 

ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής 

ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισµού. Προσφορά 

που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της 

∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Ο χρόνος παράδοσης των  υλικών που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσης 

αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου 

κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Μετά την κατάθεση της προσφοράς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα , επί νοµίµως 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές 

ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιων 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 
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εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το 

αρµόδιο όργανο. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες 

ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 

10:30 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για 

την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 

ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 

Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που 

θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», 

οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,   

εφαρµοζόµενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειµένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση δηµοσίων 

συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριµένα 

µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την 
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αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει 

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 

υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 

ηλεκτρονικών προσφορών . 

• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την 

αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες - 

οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι 

χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση 

προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

4.    ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη 

σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 

συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις 

παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Επισημαίνεται ότι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών δεν μπορεί να τύχει 

εφαρμογής στις διαδικασίες των δημόσιων διαγωνισμών, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις 

253/08 (ΑΤμήματος) και 117/09 (ΓΤμήματος) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

(Ν.Σ.Κ.), οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης. 
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4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ   ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. 

∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία 

υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

κατά περίπτωση είναι : 

          4.1.1.    Οι Έλληνες πολίτες : 

4.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση , από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,  

         i) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/07, ήτοι : 

- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 

της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2), 

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, 

σελ. 48), 

- νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 

1 της οδηγίας 91 /308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία 

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 

2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 

ii) για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου 

φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν 

σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις. 

4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 

έγγραφης ή ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

4.1.1.3 Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή 

ηλεκτρονική ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική 

διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.1.4. 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που 

είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, 

απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή 

του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α. 

4.1.2. Οι αλλοδαποί : 

4.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου 

πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή ηλεκτρονικής 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη  
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 δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1. 

4.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 

4.1.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης 

ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

4.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκαταστασής τους, 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) καθώς και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

4.1.2.5. 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 ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης. 

 

               4.1.3.   Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά : 

              4.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 

               αντίστοιχα.  

Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω 

παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. 

και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι 

Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του. 

4.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή  
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εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) . 

4.1.3.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153) 

4.1.4.     Οι συνεταιρισµοί : 

4.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ή ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 

από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της 

περίπτωσης α της παραγράφου 4.1.1.1. 

4.1.4.2. Τα  δικαιολογητικά  των  περιπτώσεων  4.1.1.2,  4.1.1.3   και   4.1.1.4  της 

παραγράφου   4.1.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των 

περιπτώσεων 4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της 

παραγράφου 4.1.3. 

 4.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

4.1.5.Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν 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 που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες 

περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου 

δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
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καταγωγής ή προέλευσης. 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. 

4.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 

∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και 

χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα 

ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, είναι : 

4.2.1. Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών, 

επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων Ε3 και Ε5). Για 

την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας απαιτείται να μη υπάρχει 

περισσότερες από μία φορά αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού των τριών τελευταίων 

οικονομικών χρήσεων ή των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων. 

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισµούς ή 

φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί. 

 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον 

προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου 

.pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων  

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

       Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες 

υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

       Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία που 

        διενεργεί το διαγωνισμό, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται    

       ευκρινώς: 

• «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

• Το αντικείμενο και ο αριθμός της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

• Τα στοιχεία του αποστολέα. 

• Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το 

Πρωτόκολλο». 
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5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά  κατακύρωσης» του 

προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες 

µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική 

ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών 

που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο 

σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν. 

           6. ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και 

δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 

δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως 

επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκοµίζει 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση 

γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. 

Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκοµίζει, σύµφωνα 

µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 

δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/07 ή ο 

υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει 

εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 4 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την 

διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. 

Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 

καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του 

άρθρου 8α του Π∆ 118/07. 
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7.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

7.1 Σύμφωνα με τον Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173Α) άρθρο 4 παράγραφος 6, δεν εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών 

(ενστάσεων) κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων. Κατά συνέπεια στον παρόντα 

διαγωνισμό και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι δυνατή από τους 

ενδιαφερόμενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΠΔ 118/2007.  

7.2 Ο εύλογος χρόνος για την πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος από το ήμισυ του χρόνου που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής στην 

ΕΕΕΕ της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Κατά συνέπεια καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εμπροθέσμου 

προδικαστικής προσφυγής - εκτός αν τεκμαίρεται διαφορετικά η πλήρης γνώση των όρων 

της διακήρυξης με την λήψη του τεύχους αυτής από την Α.Α., οπότε η δεκαήμερος 

προθεσμία τρέχει από την επομένη της ημερομηνίας αυτής - είναι η ημερομηνία λήξης της 

δεκαημέρου προθεσμίας που τρέχει από την επομένη της λήξης του ως άνω μέγιστου 

εύλογου χρόνου. Προδικαστικές προσφυγές εκτός των ανωτέρω χρονικών ορίων δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  

      Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 12 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ2677/Β) και πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένη από τον προσφεύγοντα και αποτελεί όρο του παραδεκτού για 

την άσκηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαστικού 

σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της οποίας η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων 

κρίνεται απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 

αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν 

παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η 

απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος εντός δέκα ημερών από την ρητή ή 

σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων για τους ίδιους λόγους με αυτούς της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου 

δικαστηρίου. 
      Οι προθεσμίες για την άσκηση της προσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων καθώς 

και η άσκηση αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύμβασης. 

 

7.3  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στον Ν.3886/2010, σύμφωνα με τον οποίο 

επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτού σε 

κάθε στάδιο του  διαγωνισμού μέχρι την απόφαση κατακύρωσης. 
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8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

8.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την 

προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 15% και µικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα 

µέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό προϋπολογισθείσας αξίας από 

100.001 Ευρώ και άνω συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

8.2. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του ποσοστού  50%  από την ∆/ξη 

ποσοστού, απαιτείται προηγουµένη αποδοχή του προµηθευτού. 

8.3. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος 

παράδοσης µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

9.1.  Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 

9.1.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 

κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαικού Οικονοµικού Χώρου ή 

στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. , που κυρώθηκε 

µε το Ν. 2513/1997 ( Α’ 139 ) και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. 

Μπορούν ,επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται 

µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού . 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 

συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 

9.1.1.1.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να εκδίδεται υπέρ του προσφέροντος, για 

το έργο της προμήθειας για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, και το ποσό της θα πρέπει να 

καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.  Σε περίπτωση που η 

εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών, 

αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου 

αριθμού υλικών που επιτρέπεται να προσφερθεί σύμφωνα με τη διακήρυξη , η δε κατακύρωση 

περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της Σύμβασης. Σε περίπτωση 

που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας μπορεί, 

πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά 

ισχύει το άρθρο 157 του Ν. 4281/08-08-2014 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/08-08-2014). Σε περίπτωση που η 
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εγγύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφερόμενων υλικών, 

αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία του ελάχιστου 

αριθμού υλικών που επιτρέπεται να προσφερθεί σύμφωνα με τη διακήρυξη , η δε κατακύρωση 

περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 

9.1.1.2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε 

η προμήθεια επιστρέφεται στον διαγωνιζόμενο μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης 

Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

υπογραφής της Σύμβασης. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των λοιπών προμηθευτών 

επιστρέφονται  μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης 

κατακύρωσης του έργου στον ανάδοχο. Τέλος επιστρέφεται μετά από αίτηση τους η Εγγυητική 

Επιστολή Συμμετοχής των διαγωνιζόμενων των οποίων έχει απορριφθεί η προσφορά, εφόσον 

δεν έχουν ασκηθεί  ένδικα / ενδικοφανή μέσα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 

αυτών ή έχουν παραιτηθεί από αυτά. 

9.1.1.3.  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της 

Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από 

τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 

118/2007, οπότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής απόφασης της Α Α.  

9.1.1.4.  Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα 

μετά την λήξη του χρόνου ισχύος προσφοράς που ζητά η παρούσα διακήρυξη όπως 

περιγράφηκε ανωτέρω. 

9.1.1.5. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης . 

 

9.1.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης  

9.1.2.1. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του Έργου, υποχρεούται να καταθέσει 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.. Με την 

παραπάνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι: 

9.1.2.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή 

κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
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συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, 

τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του 

μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. 

9.1.2.3.   Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει ένα έτος συν 2 μήνες. 

9.1.2.4.  Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, 

ο προμηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω 

παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον 

μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών. 

9.1.2.5. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι΄ της απόφασης διακήρυξης.  

Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα :  

α)  Η ημερομηνία έκδοσης.  

β)  Ο εκδότης. 

γ)  Να απευθύνονται προς το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                   

Γ.Ν.  “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

δ)  Τα στοιχεία της διακήρυξης ήτοι :  

-   ο Αριθμός της Διακήρυξης,  

-  η αναφορά : Αντικείμενο Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού είναι η προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (33162200-5)  

-   η ημερομηνία του διαγωνισμού. 

ε) Ο αριθμός της εγγυητικής επιστολής.   

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.  

ζ) Η πλήρης επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος ή αναδόχου υπέρ του οποίου 

δίνεται η εγγύηση.  

η) Η σχετική σύμβαση και τα προς προμήθεια είδη και υπηρεσίες (για τις υπόλοιπες εγγυήσεις 

πλην της εγγύησης συμμετοχής).  

θ) Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής. Αν δεν αναγράφεται, η εγγυητική 

επιστολή θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου διάρκειας. 

ι) Οι όροι ότι: 

ια) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διζήσεως. 

ιβ)  το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”   και ότι θα καταβληθεί ολικά η μερικά 
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χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 

μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ιγ)  σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

ιδ)  ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 

αυτής, ύστερα από απλό έγγραφο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

.. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.    

ιε) στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προμηθευτών οι εγγυητικές επιστολές 

περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 

ένωσης / κοινοπραξίας.  

Επί πλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: «Οι υποχρεώσεις του από την 

εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ' αυτόν της εγγυητικής επιστολής ή με έγγραφη 

δήλωση της Αναθέτουσας Αρχής ότι εξέλειπε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη». 

9.1.2.6 Λοιπά στοιχεία 

Οι τύποι των εγγυήσεων δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι΄ στο τέλος της παρούσας διακήρυξης, το 

οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/2007) και λοιπών 

ισχυουσών διατάξεων. 

9.2. Για την απαιτούµενη Εγγύηση Καλής Λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι της ορίζονται στο 

Παράρτηµα ∆΄. 

9.3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρ.157 του Ν. 4281/14 και στην παράγραφο 

1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013. 

 

 

10.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες μονομερώς 

με τους ίδιους όρους και τιμές. Παράταση πέραν του χρόνου της παράτασης 

προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή.  

 

11. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼ αυτού µε 

επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων 

(σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.∆.) ή να µετατίθεται . 
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12. ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα 

µέρη η Σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα. 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 

έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 

περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του 

ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 

ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 

4155/2013  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ   ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΜΕ  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   ΤΗ  ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ  (Χ.Τ.)  

Όπως στο άρθρο 20 παραγρ. 2α του ΠΔ 118/08 ( Κ.Π.Δ ) για την επιλογή της 

προσφοράς με τη Χαμηλότερη Τιμή (Χ.Τ.) αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 

είναι αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και 

τους όρους της διακήρυξης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο αρθρ.20 παρ. 2.β του Π.Δ/118/07.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α    Δ’ 

Ε Ι ∆ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

1. Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα Prospectus, όταν αυτά ζητούνται από το Παράρτηµα ΣΤ΄ των 

Τεχνικών Προδιαγραφών της ∆/ξης, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 

κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του 

κατασκευαστικού οίκου. 

Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται . 

 

2.  ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός  από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ ο προμηθευτής θα βαρύνεται και για 

κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση 

της σχετικής σύμβασης.    

 

3.  ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ 

αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους 

της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.   

 

4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση 

αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  
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Ο Προμηθευτής δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη προμήθεια χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

 

5. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του 

πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή.  

  

Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών 

από λήψεως του σχετικού  

αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η 

αποδοχή του αιτήματος.     

 

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι κρατήσεις: 

1. 0,10% για την κάλυψη των αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4013/2011. 

2. Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής  Υγείας  σύμφωνα με τοΝ.3580/2007. 

3. 4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/94. 

 

Ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη ισχύει το Π.Δ. 118/2007 και το Π.Δ. 

60/2007 που την διέπουν.                                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ε 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα …………………………. 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )……………….. 

Προς ……………….. 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……………… 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως µέχρι του ποσού 

των ΕΥΡΩ. ………………………(και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ της εταιρείας 

………………………………………………………. ∆\νση …………………………………………………………. 

δια τη συµµετοχή της εις το διενεργούµενο διαγωνισµό της 

………………………………………………για την προµήθεια ……………………………………... σύµφωνα µε 

την υπ. αρ. \ δ\ξή σας. 

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα 

σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας 

υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

-    Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη.) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

Ηµεροµηνία’Εκδοσης 

ΕΥΡΩ. ……. 

16PROC004702684 2016-07-04



                                                                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ  17/2016 

41 

 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστηµα ……………………… 

(∆/νση οδός -αριθµός TK fax )………….. 

Προς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

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

- Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της 

διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. …………………(και ολογράφως) 

…………..……….. ……. στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της 

εταιρείας……………………………………δ\νση……………………………………………… 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………….σύµβασης, που 

υπέγραψε μαζί σας ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του 

…………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το ………..% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία 

από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα 

σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

- Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος δύο (2) µήνες 

του χρόνου ισχύος της σύμβασης, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη.) 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

 

            

 

Ηµεροµηνία Εκδοσης   ………… 

ΕΥΡΩ. ….. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ CPV (33162200-5) 

Α/Α Περιγραφή είδους Τεχνικές Προδιαγραφές Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας  Κωδικός Π.Τ. 
Μερικό 
Σύνολο ΦΠΑ Γενικό Σύνολο 

1 

Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι 
κοπτοράπτες λεπτών ιστών μήκους 
συρραφής 60mm 

Με κλιπς από τιτάνιο διατομής 
ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη 
αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα 
αμφίπλευρης πυροδότησης  

Τεμάχιο 110 280,00 56.7.105 30.800,00 7.392,00 38.192,00 

2 

Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι 
κοπτοράπτες παχέων ιστών μήκους 
συρραφής 80mm 

Με κλιπς από τιτάνιο διατομής 
ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη 
αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). Με νέα κοπτική λάμα σε 
κάθε επαναφόρτιση και δυνατότητα 
αμφίπλευρης πυροδότησης  

Τεμάχιο 72 319,27 56.7.106 22.987,44 5.516,99 28.504,43 

3 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τους 
ευθύγραμμους κοπτοράπτες λεπτών 
ιστών μήκους συρραφής 60mm για 
το είδος με α/α Νο 1 

Με κλιπς από τιτάνιο διατομής 
ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη 
αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). 

Τεμάχιο 171 144,00 56.7.107 24.624,00 5.909,76 30.533,76 

4 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τους 
ευθύγραμμους κοπτοράπτες 
παχέων ιστών μήκους συρραφής 
80mm για το είδος με α/α Νο 2 

Με κλιπς από τιτάνιο διατομής 
ορθογώνιας που διαθέτουν τη μέγιστη 
αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). 

Τεμάχιο 127 207,00 57.7.108 26.289,00 6.309,36 32.598,36 
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5 

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 
μεγέθους 21mm  

Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου 
αναστομωτικού αυλού για αποφυγή 
στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς 
πυροδότησης, κλιπ τιτανίου και 
δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-
2,5mm. 

Τεμάχιο 8 430,00 56.7.1 3.440,00 825,60 4.265,60 

6 

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 
μεγέθους 25mm  

Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια 
χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς 
ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη 
μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). 

Τεμάχιο 7 455,00 56.7.103  3.185,00 764,40 3.949,40 

7 

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 
μεγέθους 25mm  

Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου 
αναστομωτικού αυλού για αποφυγή 
στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς 
πυροδότησης, κλιπ τιτανίου και 
δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-
2,5mm. 

Τεμάχιο 15 241,70 56.7.57 3.625,50 870,12 4.495,62 

8 

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 
μεγέθους 28mm  

Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια 
χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς 
ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη 
μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). 

Τεμάχιο 71 455,00 56.7.104 32.305,00 7.753,20 40.058,20 

9 

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 
μεγέθους 31mm  

Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια 
χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς 
ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη 
μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). 

Τεμάχιο 28 455,00 56.7.104  12.740,00 3.057,60 15.797,60 
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10 

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες  
μεγέθους 33mm  

Με δυνατότητα δημιουργίας μεγαλύτερου 
αναστομωτικού αυλού για αποφυγή 
στενώσεων, μηχανισμό ελέγχου ασφαλούς 
πυροδότησης, κλιπ τιτανίου και 
δυνατότητα ελέγχου σύγκλισης του κλιπ 1-
2,5mm. 

Τεμάχιο 10 440,00 56.7.7  4.400,00 1.056,00 5.456,00 

11 

Κυρτοί κυκλικοί αναστομωτήρες 
μεγέθους 33mm αιμμοροϊδεκτομής 

Να διαθέτουν ανακλινόμενη κεφαλή, μια 
χειρολαβή πυροδότησης και κλιπς 
ορθογώνιας διατομής που διαθέτουν τη 
μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες). 

Τεμάχιο 2 420,00 56.7.84  840,00 201,60 1.041,60 

12 

Aιμοστατικές λαβίδες ανοιχτής 
χειρουργικής για το αυτοελεγχόμενο 
σύστημα ηλεκτροθερμικής 
συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm 
του νοσοκομείου μας.  

Να είναι μήκους στειλεού 18εκ., 
ενεργοποιούμενες από την χειρολαβή, με 
ενεργά άκρα 3.6 εκ. Να έχουν κυρτά άκρα 
και να χρησιμοποιούν τεχνολογία 
αντίληψης ιστού. 

Τεμάχιο 135 765,00 56.7.109  103.275,00 24.786,00 128.061,00 

13 

Aιμοστατικές λαβίδες ανοιχτής 
χειρουργικής για το αυτοελεγχόμενο 
σύστημα ηλεκτροθερμικής 
συγκόλλησης αγγείων μέχρι 7mm 
του νοσοκομείου μας.  

Λαβίδα συγκόλισης ανοικτής χειρουργικής 
αγγείων μέχρι 7 mm. Να έχει ψαλίδοειδή 
μορφή, κυρτά άκρα 28 μοιρών και 
σκανδάλη κοπής. Να χρησιμοποιεί 
τεχνολογία αντίληψης ιστού με μικρή 
θερμική διασπορά σε παρακείμενους 
ιστούς. Τεμάχιο 132 678,00 57.171 89.496,00 21.479,04 110.975,04 

14 

Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης 
αγγείων εφοδιασμένες με 15 κλιπ 
τιτανίου  

Μέγεθος μεγάλο 

Τεμάχιο 17 108,00 56.7.49  1.836,00 440,64 2.276,64 

15 

Αυτόματες λαβίδες απολίνωσης 
αγγείων εφοδιασμένες με 20 κλιπ 
τιτανίου  

Μέγεθος μεσαίο 

Τεμάχιο 17 105,00 56.7.48  1.785,00 428,40 2.213,40 
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16 

Συρραπτικά δέρματος 
Μεγέθους wide από ατσάλι, περιέχοντα 35 
κλιπ με ιδιαίτερα αιχμηρούς αγκτήρες 

Τεμάχιο 3537 6,20 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 21.929,40 5.263,06 27.192,46 

17 

Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης μιας 
χρήσης, οισοφάγου  

Με ενσωματωμένο ράμμα πολυεστέρα 2-
0, κλιπ σχήματος Β και μήκος συρραφής 
45mm 

Τεμάχιο 27 190,00 56.7.45  5.130,00 1.231,20 6.361,20 

18 

Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης μιας 
χρήσης, εντέρου  

Με ενσωματωμένο ράμμα νάιλον 2-0, κλιπ 
σχήματος Β και μήκος συρραφής 65mm 

Τεμάχιο 82 190,00 56.7.46  15.580,00 3.739,20 19.319,20 

19 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 30mm για το 
είδος με α/α Νο 25 

Για λεπτούς ιστούς με κλιπς τιτανίου  

Τεμάχιο 8 85,11 56.7.17  680,88 163,41 844,29 

20 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 30mm για το 
είδος με α/α Νο 26 

Για παχείς ιστούς με κλιπς τιτανίου  

Τεμάχιο 8 85,11 56.7.17  680,88 163,41 844,29 
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21 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 60mm για το 
είδος με α/α Νο 27 

Για λεπτούς ιστούς με κλιπς από τιτάνιο  

Τεμάχιο 33 98,00 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 3.234,00 776,16 4.010,16 

22 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 60mm για το 
είδος με α/α Νο 28 

Για παχείς ιστούς με κλιπς από τιτάνιο   

Τεμάχιο 9 45,00 56.7.23  405,00 97,20 502,20 

23 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 90mm για το 
είδος με α/α Νο 29 

Για λεπτούς ιστούς με κλιπς από τιτάνιο  

Τεμάχιο 8 87,93 56.7.20 703,44 168,83 872,27 

24 

Ανταλλακτικές κεφαλές για τα 
ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 90mm για το 
είδος με α/α Νο 30 

Για παχείς ιστούς με κλιπς από τιτάνιο  

Τεμάχιο 10 45,00 56.7.24 450,00 108,00 558,00 

25 

Ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 30mm 

Για λεπτούς ιστούς με κλιπς τιτανίου 

Τεμάχιο 12 187,11 56.7.8  2.245,32 538,88 2.784,20 
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26 

Ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 30mm 

Για παχείς ιστούς με κλιπς τιτανίου 

Τεμάχιο 12 187,11 56.7.12  2.245,32 538,88 2.784,20 

27 

Ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 60mm 

Να διαθέτουν μια χειρολαβή σύγλισης-
πυροδότησης και κλιπς από τιτάνιο 
διατομής ορθογώνιας που διαθέτουν τη 
μέγιστη αντοχή σε λυγισμό (να κατατεθούν 
σχετικές μελέτες).  

Τεμάχιο 76 198,00 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 15.048,00 3.611,52 18.659,52 

28 

Ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 60mm για παχείς 
ιστούς 

Με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του 
ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή 
από 1-2,5mm για παχείς ιστούς και 
σταθερό στειλεό 

Τεμάχιο 12 150,00 56.7.14  1.800,00 432,00 2.232,00 

29 

Ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 90mm 

Για λεπτούς ιστούς με κλιπς τιτανίου  

Τεμάχιο 5 195,00 56.7.11  975,00 234,00 1.209,00 

30 

Ευθύγραμμα συρραπτικά εργαλεία 
μήκους συρραφής 90mm 

Με δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης του 
ύψους κλειστού κλιπ σε οποιαδήποτε τιμή 
από 1-2,5mm για παχείς ιστούς και 
σταθερό στειλεό 

Τεμάχιο 17 152,00 56.7.15  2.584,00 620,16 3.204,16 
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31 

Εξωλκέας κλιπς δέρματος Μιας χρήσεως 

Τεμάχιο 34 0,885 56.7.87  30,09 7,22 37,31 

32 

ΚΙΤ ΔΙΑΠΡΩΚΤΙΚΉΣ 
ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΙΚΉΣ ΑΠΑΓΓΕΊΩΣΗΣ  

Αποτελούμενο από: 1) Διάφανο 
πρωκτοδιαστολέα με ελεγχόμενα ανοιγώμενο 
παράθυρο για αποκατάσταση και πρόπτωσης, 
με ειδική θέση υποδοχής βελονοκάτοχου και 
σένσορα 2)Βελονοκάτοχο μιας χρήσεως με 
ειδική θέση σύλληψης βελόνας ράμματος, 3) 
Έξι (6) χειρουργικά ράμματα μέσης 
απορρόφησης με βελόνα 5/8 του κύκλου 4) 
Προωθητή κόμπου ράμματος μίας χρήσεως 5) 
Σένσορα μιας (1) χρήσεως 6) Τζελ για την 
ευκολότερη εισαγωγή του πρωκτοδιαστολέα και 
7) Aπορροφήσιμο αιμοστατικό σπόγγο 
ζελατίνης για αιμοραγγίες πρωκτού Τεμάχιο 2 540,60 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ  1.081,20 259,49 1.340,69 

33 

ΑΥΤΌΜΑΤΕΣ ΛΑΒΊΔΕΣ 
ΑΠΟΛΊΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΊΩΝ ΜΕ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΑΣΦΑΛΟΎΣ 
ΣΎΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΜΙΚΡΟΎ 
ΜΕΓΈΘΟΥΣ 

Με 20 κλιπ τιτανίου 

Τεμάχιο 11 105,50 56.7.47  1.160,50 278,52 1.439,02 

34 

ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΛΑΒΙΔΕΣ 
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ/ΔΙΑΤΟΜΉΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΌΜΕΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΉΣ 
ΣΥΓΚΌΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΊΩΝ ΜΈΧΡΙ 
ΚΑΙ 7MM ΔΙΑΤΟΜΉΣ. 

Να είναι μήκους 17.5 εκ. και να διαθέτουν 
κυρτά άκρα 15ο για επεμβάσεις 
θυρεοειδούς, αμυγδαλών 

Τεμάχιο 158 574,95 57.170 90.842,10 21.802,10 112.644,20 

35 

Συρραπτικά κήλης για ανοιχτές 
επεμβάσεις 

Να διαθέτουν 20 ισχυρά κλιπ από ατσάλι 
σχήματος Π 

Τεμάχιο 149 160,00 56.7.43  23.840,00 5.721,60 29.561,60 
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36 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΙ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 55 

Ευθύγραμμοι επαναφορτιζόμενοι 
κοπτοράπτες μήκους 55 mm ή 75 mm. Με 
κλιπ τιτανίου και μοχλό επιλογής ρύθμισης 
ύψους κλεισίματος κλιπ σε κάθε 
πυροδότηση, ανάλογα με το πάχος του 
ιστού, στο 1,5 mm για κανονικούς ιστούς ή 
στο 1,8 mm για ενδιάμεσους ή 2 mm για 
παχύς, χωρίς την εναλλαγή διαφορετικών 
ανταλλακτικτικών κασετών. Με δυνατότητα 
αμφίπλευρης πυροδότησης. Να δέχεται 
κασέτες με κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές 
συρραφής. Τεμάχιο 100 270,00 56.7.88  27.000,00 6.480,00 33.480,00 

37 

ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ 
ΚΑΣΈΤΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΥΘΎΓΡΑΜΜΟΥΣ 
ΚΟΠΤΟΡΆΠΤΕΣ, ΜΉΚΟΥΣ 55MM 

Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, για τους 
ευθύγραμμους κοπτοράπτες, μήκους 55 
mm ή 75 mm. Μια κασέτα για 3 
διαφορετικά πάχυ ιστού (κανονικό, 
ενδιάμεσο και παχύ) με ενσωματωμένη 
κοπτική λάμα, κλιπ τιτανίου και 6 γραμμές 
συρραφής, για χρήση με τους παραπάνω 
κοπτοράπτες μήκους 55 mm ή 75 mm. Τεμάχιο 155 120,00 56.7.89 18.600,00 4.464,00 23.064,00 

38 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ 
ΙΣΤΟΥΣ ΚΥΡΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

Αυτόματος επαναφορτιζόμενος 
κοπτοράπτης για παχείς ιστούς, κυρτής 
κεφαλής 40 mm., με δυο χειρολαβές για 
σύγκλιση - πυροδότηση, με 
ενσωματωμένη λάμα στην κεφαλή του 
εργαλείου και με κλιπ τιτανίου. Τεμάχιο 18 450,00 

ΔΕΝ 
ΥΠΑΡΧΕΙ  8.100,00 1.944,00 10.044,00 

39 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΈΣ ΚΑΣΈΤΕΣ 
ΑΥΤΌΜΑΤΟΥ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΌΜΕΝΟΥ 
ΚΟΠΤΟΡΆΠΤΗ ΠΑΧΈΩΝ  ΙΣΤΏΝ 
ΚΥΡΤΉΣ ΚΕΦΑΛΉΣ, ΚΥΚΛΙΚΉΣ 
ΔΙΑΤΟΜΉΣ, 40MM 

Με κλιπ τιτανίου 

Τεμάχιο 15 120,00 
ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ 1.800,00 432,00 2.232,00 

          ΣΥΝΟΛΑ:   607.773,07 145.865,54 753.638,61 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -                       
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης  
ΑΦΜ 999161766, ΔΟΥ Ηρακλείου 
  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚ.         

ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

 (Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)                  

  

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                

ΕΙΔΟΣ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (33162200-5)  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ               

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
-                    
Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
 

   

Στο Ηράκλειο Κρήτης σήμερα  την  …………. του μηνός ………………………………………., οι 

υπογράφοντες το παρόν, από το ένα μέρος, το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, με 

την επωνυμία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

 οδός Κνωσού Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71409 ,τηλ .2813 408809, fax 2810 214481,  

Ε-mail: zavidaki@venizeleio@.gr. Α.Φ.Μ.   999161766 Δ.Ο.Υ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και   εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Διοικητή ……………………………………………………………….και από το άλλο μέρος η  

Εταιρεία………………Δ/νση ………………………Τηλ………………………Fax. ………………………….., ΑΦΜ 

…………………………… , ΔΟΥ  …………………… , που εκπροσωπείται νόμιμα από τον  

…………………………………………………  πρόεδρο του Δ.Σ. αυτής βάσει του Φ.Ε.Κ 

……………………………………………. και του πρακτικού του Δ.Σ……………………………, ο οποίος , 

νομίμως παρίσταται με το δικαίωμα κατάρτισης  και υπογραφής του παρόντος, δήλωσαν, 

συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν  την δια του παρόντος, καταρτιζόμενη μεταξύ αυτών 

σύμβαση,  για  την   προμήθεια  που  κατακυρώθηκε με την απόφαση    

…………………………………. του Διοικητή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 
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Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ανοικτού διεθνή δημόσιου διαγωνισμού  

που διενεργήθηκε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” σύμφωνα με τους όρους της Δ/ΞΗΣ ……………….        

                

Ύστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη 

ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του είδους στον δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής 

‘΄Προμηθευτή΄΄ ο  οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια  που θα γίνει σύμφωνα με τους  όρους 

της  παρούσας σύμβαση, τους οποίους, η Εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δηλώνει 

και συνομολογεί, πως γνώρισε (τους όρους αυτούς)και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οι 

οποίοι όροι ,κατά την προς τούτο, ρητή δήλωση των συμβαλλομένων μερών,  θεωρούνται 

ουσιώδεις και η παράβαση αυτών θα επιφέρει τις  κατά νόμων οριζόμενες συνέπειες, σε βάρος 

του παραβάτη . 

Η σύμβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις του , Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/Α/95) «Προμήθειας του 

Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» , τον Νόμο 2469/97 άρθρο 18 και των 

σχετικών διατάξεων περί κρατήσεων και φόρου , Ν.2198/94  άρθρο 24, το Ν. 2955/01, το Ν. 

3329/2005 « Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», το 

Ν.3527/09-02-07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» τον Ν 3580/07 

«Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας  και άλλες διατάξεις», το Ν. 

4155/2013, ΤΟ ν. 4255/2014, το Π.Δ. 118/10-07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) 

(Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α) και το Π.Δ 60/07 (Φ.Ε.Κ. 64 Τεύχος Α) «προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την  Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και λοιπές ισχύουσες. 

                                                                  

       ΑΡΘΡΟ 1 

                                      ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ  ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ-ΤΙΜΗ 

Η συνολική ποσότητα των κατακυρωμένων  ειδών δεν είναι δεσμευτική για τα Νοσοκομεία, 

μπορούν να αυξομειωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης οι επί μέρους ποσότητες  

ανάλογα με τις ανάγκες των Νοσοκομείων στα πλαίσια της κατακυρωθείσας πίστωσης 

(προϋπολογισμό σύμβασης). 

Η τιμή μονάδος του  υπό προμήθεια είδους είναι για παράδοσή του (με ευθύνη και μέριμνα του  
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προμηθευτή ) ελεύθερη στις αποθήκες  των Νοσοκομείων και περιλαμβάνει την αξία του τα 

έξοδα μεταφοράς του μέχρι και εντός του χώρου των Νοσοκομείων. Θα επιβαρυνθεί δε με τον 

αναλογούντα Φ.Π.Α. Οι κρατήσεις που αναλογούν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω τιμές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ : 1)ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ, 2)ΠΑΓΝΗ 

ακολουθεί στο τέλος της σύμβασης. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

     

 

 

                                                             ΑΡΘΡΟ 2 

                                   ΤΟΠΟΣ  ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 Τα υλικά θα παραδίδονται από τον προμηθευτή, στις αποθήκες του Νοσοκομείου, εντός πέντε 

(5) εργασίμων ημερών από τη λήψη κάθε σχετικής παραγγελίας. Η προμήθεια θα γίνεται 

τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου και κατόπιν γραπτής παραγγελίας (fax ή 

email) με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή. Οι παραδόσεις θα γίνονται τις εργάσιμες 

ημέρες από 8:00 – 13:00 μ.μ. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή αρνήσεως του προμηθευτή να αντικαταστήσει, τυχόν, 

απορριφθέν είδος της παρούσας σύμβασης κατά το στάδιο της παραλαβής, θα εφαρμόζονται οι 

σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07. 
                                                      

 

                                                        ΑΡΘΡΟ  3 

                                               ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα του 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” 

για παράταση του χρόνου ισχύος της για 12 ακόμη μήνες μονομερώς με τους ίδιους όρους και 

τιμές. Παράταση πέραν του χρόνου της παράτασης προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη του 

προμηθευτή.  

 

 

 

 

16PROC004702684 2016-07-04



                                                                                                                        ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ Δ/ΞΗ  17/2016 

53 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

         ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Εντός δύο μηνών για το 100% της αξίας από της θεωρήσεως του σχετικού εντάλματος από 

την αρμόδια υπηρεσία του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ηράκλειο και με την 

προϋπόθεση ότι το Νοσοκομείο διαθέτει την απαιτούμενη για το λόγο αυτό ταμειακή 

ρευστότητα. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν οι ισχύουσες κρατήσεις: 

1. 0,10% για την κάλυψη των αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων σύμφωνα με το Ν.4013/2011. 

2. Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής  Υγείας  σύμφωνα με τοΝ.3580/2007. 

3. 4% φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το Ν.2198/94. 

 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν  τα όσα  αναφέρονται στο 

άρθρο 35 του  Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07). 

                                            

ΑΡΘΡΟ 5 

                                                ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τις ποσότητες των ειδών σύμφωνα με τις τεχνικές  

προδιαγραφές Της Δ/ΞΗΣ  και την προσφορά του προμηθευτή που αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσης Σύμβασης.                                                                   

 

ΑΡΘΡΟ 6 

             ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόμιμο λόγο, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα 

παραλάβει μέσα σε 20 ημέρες από το χώρο του Νοσοκομείου με δαπάνες του χωρίς να μπορεί 

να αξιώσει καμιά αποζημίωση από το Νοσοκομείο για την αιτία αυτή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται μετά την αντικατάστασή τους με άλλα ίσης 

ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύμβασης. 

Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.Δ. 118/07. 

 

                                                                ΑΡΘΡΟ  7 

                                        ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Κ.Π.Δ. (Π.Δ 118/2007)  ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στα Νοσοκομεία  από τη μη εκτέλεση ή 

κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.   
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                                ΑΡΘΡΟ  8 

                             ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των ορών της σύμβασης η εταιρεία κατέθεσε την εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης ίση με το 5% της συμβατικής αξίας των ειδών  χωρίς ΦΠΑ της τράπεζας 

………………….. Ευρώ # …………………..# αριθ. εγγυητικής επιστολής …………………….. ισχύος 

μέχρι …………………….. . 

                                                            

ΑΡΘΡΟ 9 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για όλα τα λοιπά θέματα , αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την 

σύμβαση αυτή , ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης , η οικονομικοτεχνική προσφορά του 

προμηθευτή ως αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης  καθώς επίσης και τα 

αναφερόμενα στο Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου  Π.Δ. 118/2007 & Π.Δ. 60/2007. 

Συμφωνείται ότι κάθε άλλη τροποποίηση της παρούσης σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, 

παροχή διευκολύνσεως, παράτασης χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π γίνεται και αποδείχνεται μόνο 

έγγραφα αποκλεισμένου κάθε άλλου μέσου απόδειξης. 

Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της 

πόλης του Ηρακλείου. 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η σύμβαση η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο  πρωτότυπα. 

Ένα από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης κατατέθηκε στο αρμόδιο ΤΜΗΜΑ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -  Γ.Ν. 

“ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ” και το άλλο πήρε ο προμηθευτής ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό 

του. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                          Ο  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ    

    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   
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