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ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:
«Σάκοι ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 36.456,00€

ΜΕ ΦΠΑ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ– ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΚΑΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)
ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% Υπέρ
των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας
ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 0,10% Για
την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 4Η Υ.Πε.
ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ
www.hospser.gr

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ.
Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σερρών-ΙΣΟΓΕΙΟ
Σάκοι ιατρικών αποβλήτων
1964000-4
1381-01
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :Έως του ποσού των εικοσιεννέα
χιλιάδων, τετρακοσίων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών
(29.400,00€). ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :Έως του ποσού των
τριανταέξι χιλιάδων, τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ
(36.456,00€).
ΤΕΜΑΧΙΟ
98.000
Η σύμβαση ισχύει για δώδεκα (12) μήνες, από την υπογραφή της με δυνατότητα χρονικής παράτασης μέχρι αναλώσεως όλων των ποσοτήτων .
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στις αποθήκες
και μόνο του Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα τα
είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία εντός 48
ωρών.
Όπως θα καθορισθούν από τους όρους της συμβάσεως.
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις.
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94.
Άρθρο 3 του Ν.3580/07 και τη ΔΥ6α / ΓΠ / οικ.36932 /
17.03.09 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Β΄/24.03.09).
Στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης.
23/06/2016
23/06/2016

23/06/2016
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4Η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
--------------------------------------------ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.17/2016
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ:
«Σάκοι ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)»
Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
1.2 Του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/247/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-062014) και εν συνεχεία με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015)
και ισχύουν.
1.3 Του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α΄/45/09-03-1999), όπως ισχύει.
1.4 Του Ν.2589/2000 «Κύρωση Κώδικα προστιθέμενης αξίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄/248/07-11-2000), όπως
τροποποιημένα ισχύει.
1.5 Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «περί προμηθειών Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.6 Του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), «περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-22007) και ισχύει.
1.7 Του Ν.3329/04.04.2005, άρθρο 7, παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ
129Α΄/03.08.2010) «Αναβάθμιση του Εθνικού συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης».
1.8 Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ150/τ.Α’/10-7-2007), περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ).
1.9 Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) «περί Προμηθειών Φορέων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/11-05-2010) και ισχύει.
1.10 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄/112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
1.11 Του Π.Δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄194/22/11/10).
1.12 Του Ν. 3867/2010, άρθρο 27, παρ. 11 «οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007
έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούμενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο, για την εκτέλεση έργων βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των χώρων των ως άνω φορέων,
καθώς και για την υλοποίηση μελετών, την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, καθώς και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και την ανάθεση υπηρεσιών και μέχρι του ποσού
των 45.000 ευρώ».
1.13 Του Ν.4013/2011(ΦΕΚ Α΄/204/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως ισχύει.
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1.14 Του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/1.3.2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης … και άλλες διατάξεις».
1.15 Την ΚΥΑ.146163 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων»
ΦΕΚ 1537/08.05.2012).
1.16 Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄/107/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» και ειδικά της παραγράφου Ζ΄ Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7της16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές Συναλλαγές.
1.17 Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄/160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
1.18 Τα άρθρα 27 & 37 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α΄/29/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων
μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.19 Του 5ου άρθρου του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄/176/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
1.20 Του 93ου άρθρου του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α’/21/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
51 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/26-4-2016), καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους α) ΑΔΑ:ΩΣΝΟ465ΦΥΟ-62Θ β) ΑΔΑ: ΨΘΕ6465ΦΥΟ-Μ6Ρ. & γ). ΑΔΑ 9ΠΜ3465ΦΥΟ-ΠΓΜ με
θέμα Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα ΝΠΔΔ.
1.21 Του 3ου άρθρου του Ν.4380/2016 (ΦΕΚ Α΄/66/15-04-2016) «Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού
Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις».
1.22 Του 2ου άρθρου Ν. 4392/2016 (Α' 100) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αμοιβαία
ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις».
1.23 Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Α2β/Γ.Π.οικ.26994/11-4-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα
«Διευκρινιστικές Οδηγίες για τη Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα
των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το
άρθρο 97 του Ν.4368/2016».
2. Tις αποφάσεις:
2.1 Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.οικ.22273/22-3-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας, με θέμα
«Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και
Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του
Ν.4368/2016».
2.2 Την με αριθμό 10η/16-5-2016 (θ.22ο ) απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό πρωτ. 6631/24.05.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα κτιρίων όπου
στεγάζονται υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών (Κεντρικό κτίριο, Ψυχιατρική (παλιό Νοσοκομείο), ΚΕΦΙΑΠ, Κ.Ψ.Υ., ΔΙΕΚ).
2.3 Την αριθ. 1012/03.10.2014 απόφαση Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. «Ορισμός Διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας του Γ.Ν. Σερρών».
2.4 Την υπ’ αριθ. 174/09.06.2016 απόφαση του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού
προμήθειας ειδών «Σάκοι ιατρικών αποβλήτων».
2.5 Την υπ’ αριθ. 13η/17.06.2016 (θ.6ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σερρών ,
έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών «Σάκοι ιατρικών αποβλήτων».
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3.Τα κάτωθι έγγραφα:
3.1. Την ΠΟΛ.1061/24-5-2016 με ΑΔΑ: 7ΘΨ9Η-ΜΞΘ «Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου (Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις) για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.»
3.2. Την ΠΟΛ.1063/30-5-2016 με ΑΔΑ: 7Χ2ΧΗ-ΑΝΞ «Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου
νόμου (Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.»
3.3. Ότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται έως του ποσού των 36.456,00€ με ΦΠΑ θα επιβαρύνει τον ΚΑE 1381-01. Σύμφωνα με το Λογιστήριο του Γ.Ν. Σερρών επειδή στον ΚΑΕ 1381-01
δεν υπάρχει υπόλοιπο πίστωσης, θα εισηγηθεί στη 2η τροποποίηση προϋπολογισμού του 2016 ανακατανομή μεταξύ των πιστώσεων των ΚΑΕ, ώστε να προκύψει αύξηση στην πίστωση του ΚΑΕ 1381-01.

Προκηρύσσει
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών «Σάκοι
ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)», για τις ανάγκες του Γ. Ν. Σερρών καθώς και των υπηρεσιών που στεγάζονται εκτός του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου (Ψυχιατρική κλινική και ΔΙΕΚ
(παλιό Νοσοκομείο), ΚΕΦΙΑΠ, Κ.Ψ. Υγείας). Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, αλλά για το σύνολο της ποσότητας. Προσφορές
που υποβάλλονται για μέρος των ποσοτήτων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ισχύς προσφορών: τρεις (3) μήνες.
Τόπος διενέργειας και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων :Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σερρών
Κατάθεση Προσφορών: Έως την 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ
Χρόνος διενέργειας : 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ.
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 36.456,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Κριτήριο αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή.
Χρόνος παράδοσης των ειδών: Εντός δύο (2) ημερών, από την γραπτή παραγγελία.
Τρόπος παράδοσης: Τμηματική
Οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού
στους κατόχους τους. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν τις
προσφορές τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά, με οποιοδήποτε
τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν με δική τους ευθύνη στο Νοσοκομείο Σερρών - Τμήμα Προμηθειών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ.
από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης και
αξιολόγησης των προσφορών των συμμετασχόντων εταιρειών θα γίνει σε ένα στάδιο.
ΑΡΘΡΟ 1ο . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η κατάσταση των ειδών, των αντίστοιχων ποσοτήτων καθώς και η πιθανή προϋπολογισθείσα δαπάνη
των υπό προμήθεια ειδών ανέρχεται έως του ποσού των 36.456,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σάκοι μιας χρήσεως κίτρινου χρώματος για μεταφορά επικίνδυνων
αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών. Ενδεικτική διάσταση 65Χ85 cm.
Σάκοι μιας χρήσεως κίτρινου χρώματος για μεταφορά επικίνδυνων
αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών. Ενδεικτική διάσταση 70Χ110 cm.
Σάκοι μιας χρήσεως κίτρινου χρώματος για μεταφορά επικίνδυνων
αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών ενδεικτικών διαστάσεων 50 Χ 60
cm σε συσκευασία ρολού
ΣΥΝΟΛΑ

Συσκευασία ενός
(1) τεμαχίου
Συσκευασία ενός
(1) τεμαχίου
Συσκευασία
ρολού

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ
24% ΦΠΑ

60.000 18.000,00 €

22.320,00€

26.000

7.800,00 €

9.672,00€

12.000

3.600,00 €

4.464,00€

98.000 29.400,00 €

36.456,00€
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ΑΡΘΡΟ 2ο . ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.
Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής : 3ο χ.λ.μ εθνικής οδού Σερρών-Δράμας.
Τηλέφωνο : 23213- 51296
FAX :
23210-94766
E-mail: promkaterina@hospser.gr
Πληροφορίες : Τοσουνίδου Αικατερίνη
ΑΡΘΡΟ 3ο . ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (άρθρο 4, παρ 2, ΠΔ 118/2007)
Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και ανάρτηση:
Στον Ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 23/06/2016
1
Στα Εμπορικά – Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 23/06/2016
2

Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
3
Στην 4Η Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης
4
Στο Δήμο Σερρών
Καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Νοσοκομείου Σερρών (www.hospser.gr)
5
ολόκληρο το σώμα της Διακηρύξεως την 24/06/2016
ΑΡΘΡΟ 4ο . ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
(Π.Δ 118/2007, Άρθρο 26)
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου κατόπιν παραγγελιών, που θα διαβιβάζονται στον Προμηθευτή μέσω του τμήματος της Διαχείρισης, οι οποίες θα
παραδίδονται το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτού. Ο Προμηθευτής φέρει την ευθύνη έως της οριστικής παραδόσεως των υπό προμήθεια ειδών,
εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
Προϋπόθεση για την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακηρύξεως, τους όρους της συμβάσεως
και τη διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων, που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Τα προσκομισθέντα είδη θα πρέπει να είναι
απολύτως σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση ο Προμηθευτής είναι
υπόχρεος σε αντικατάστασή τους.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου, που διορίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα
και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
Σε περίπτωση απόρριψης είδους, από την Επιτροπή, εάν μεν η απόρριψη είναι ομόφωνη, ο Προμηθευτής δε δικαιούται να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για την
διαφωνία επιλαμβάνεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου και η δεδομένη λύση είναι οριστική.
Τα απορριφθέντα είδη, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα στην τασσόμενη, από
την Επιτροπή, προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) ημέρες από την απόρριψη. Εάν ο Προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών, που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.
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Η παραλαβή των απορριφθέντων ειδών γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτού. Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, από οποιαδήποτε αιτία, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή φθορά αυτών σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους.
Για απορρίψεις ειδών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρονται οι παρεκκλίσεις
αυτών από τους όρους της Συμβάσεως. Επί του πρακτικού ο Χορηγητής ή ο Αντιπρόσωπος αυτού
μπορεί, να σημειώσει τις τυχόν υπάρχουσες αντιρρήσεις του και η Επιτροπή τις αντιπαρατηρήσεις της.
Τα πρακτικά απόρριψης υπογράφονται από την Επιτροπή και τον Προμηθευτή ή τον Αντιπρόσωπό
του. Άρνηση δε αυτών να υπογράψουν σημειώνεται από την Επιτροπή σε αυτά.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια
χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του Δ/ντή του Τμήματος, αρκούντως τεκμηριωμένη.
Επί χημικής εξέτασης ή πραγματογνωμοσύνης που δεν επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του είδους, ο
Προμηθευτής υποχρεούται, όπως εντός πέντε (5) ημερών από της λήψης της ανακοίνωσης, να αντικαταστήσει την υπόλοιπη ποσότητα που απομένει στην αποθήκη, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμος
εκτέλεσης παραγγελίας, ενώ το Νοσοκομείο δε φέρει ευθύνη, για τυχόν καταστροφή μερικής ή ολικής
του είδους από οποιαδήποτε αιτία αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω Μέρη που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΑΡΘΡΑ
Άρθρο 5ο
Άρθρο 6ο
Άρθρο 7ο
Άρθρο 8ο
Άρθρο 9ο
Άρθρο 10ο
Άρθρο 11ο
Άρθρο 12ο
Άρθρο 13ο
Άρθρο 14ο
Άρθρο 15ο
Άρθρο 16ο
Άρθρο 17ο
Άρθρο 18ο
Άρθρο 19ο
Άρθρο 20ο
Άρθρο 21ο
Άρθρο 22ο
Άρθρο 23ο
Άρθρο 24ο
Άρθρο 25ο
Άρθρο 26ο
Άρθρο 27ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ–ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚ/ΓΗΤΙΚΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΣΕΛΙΔΑ
8
8
10
13
14
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
21
21
22
23
24

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
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ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισμοί, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας, που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Οι ενώσεις/κοινοπραξίες Προμηθευτών δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή
για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με την παρούσα
προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το
θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:
- Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. γιατί
δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
- Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με τελεσίδικη απόφαση του
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου.
- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις.
- Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις ως άνω προϋποθέσεις αποκλεισμού
ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 6ο
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 12, ΠΔ 118/2007)
Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του
Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007).
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την
προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα Διακήρυξη. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 7η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα
13:00 μ.μ. και τόπος η έδρα του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών το Τμήμα Προμηθειών (ισόγειο).
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών (όροφος -1), ώστε έγκαιρα να τίθενται υπόψη του Τμήματος Προμηθειών μέχρι τη
λήξη της καθοριζόμενης από τη Διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι έως την 7η
Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ.. Η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της προσφοράς
αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από τον αριθμό Πρωτοκόλλου εισερχομένων της Υπηρεσίας.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη από τη Διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και υποβάλλονται
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που συνοδεύουν την
προσφορά, αν δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική γλώσσα μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.
Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και το άλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Η Προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί με τον τρόπο, την τάξη,
την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και να φέρει την
8
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υπογραφή του Υποψηφίου ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Εάν υπάρχει διαφορά των στοιχείων μεταξύ του πρωτοτύπου και αντιγράφου, θα λαμβάνονται ως ορθά τα στοιχεία του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η προσφορά να υπογράφεται από
όλα τα μέλη της Ένωσης ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης.
Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες, για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον υποψήφιο Προμηθευτή να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα τις επεξηγήσεις τους.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Οι διευκρινίσεις των Υποψηφίων Προμηθευτών πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή. Περιπτώσεις Προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή
τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, η δε Επιτροπή διενέργειας, κατά τον έλεγχο, μονογράφει την τυχόν
διόρθωση ή προσθήκη.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της Προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που πρέπει να περιλαμβάνει όλα
όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Στον κεντρικό φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
-Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
-Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας δηλαδή «4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ».
-Ο αριθμός της Διακήρυξης, η ονομασία του Διαγωνισμού.
-Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
-Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ και e-mail).
-Να υπάρχει η επισήμανση ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Στον κεντρικό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) υποφάκελοι Α, Β και Γ και πάνω στον καθένα αναγράφεται ο τίτλος της προσφοράς, π.χ «Δικαιολογητικά συμμετοχής», «Τεχνική προσφορά»,
«Οικονομική προσφορά». Η Προσφορά και τα άλλα στοιχεία που θα τη συνοδεύουν θα υποβληθούν σε
αριθμό αντιτύπων όπως αναφέρονται παρακάτω:
ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Δικαιολογητικά συμμετοχής
Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο
Τεχνική Προσφορά
Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (σε μη επανεγγράψιμο CD)
Οικονομική Προσφορά
Ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, καθώς και ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (σε μη επανεγγράψιμο CD)
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Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής θα έχει σαν αποτέλεσμα να μη γίνει δεκτή η Προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρο 6ο , ΠΔ 118/2007)
Οι Διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά
συμμετοχής:
1. Οι Έλληνες και αλλοδαποί πολίτες:
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία
πρέπει:
1.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν.
1.2. Να δηλώνεται ότι αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης.
1.3.Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί με
αμετάκλητη απόφαση:
α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. για κάποιο από τα
ακόλουθα :
-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L 351-29.1.1998 σελ. 1),
-Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ
C 195-25.6.1997) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των
Ε.Κ (ΕΕ L 358-31.12.1998, σελ. 2),
-Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316-27.11.1995, σελ. 48),
-Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L
166/28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο
Ελληνικό Δίκαιο με το ν. 2331/95 (ΦΕΚ Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄305),
β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή
γ) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (περίπτωση (2)
του εδαφ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007),
η επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία
να δηλώνεται:
i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους,
ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης,
iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή
ως προς το περιεχόμενό τους,
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβαν
γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς και
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vi) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού και
vii) ότι δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών (άρθρο 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας).
3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία θα δηλώνονται:
-Ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος, διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας.
-Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
που τους ζητηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.
-Η χώρα καταγωγής των προσφερόμενων ειδών.
4. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, το ανωτέρω υπό στοιχείο α΄ αναφερόμενο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
7. Εγγυητική συμμετοχής δεν απαιτείται
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν 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.» (Ν.4250/26.03.2014, άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών
του Δημοσίου» ο οποίος τροποποιεί την περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 Α΄150 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ»)
Επισημαίνεται ότι η υποβολή φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Συμμετέχοντος
ή της επιχείρησης σχετικά με την ακρίβεια και αλήθεια των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων. Παράλληλα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών ή αλλοδαπών εγγράφων, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές
Αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διενεργήσει δειγματοληπτικό
έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που έχουν υποβληθεί.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, ό,τι ισχύει με βάση της ισχύουσα νομοθεσία της χώρας
που είναι εγκατεστημένα από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

2. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω. Διευκρινίζεται ότι:
i) Οι απαιτούμενες κατά τα άνω υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις υπογράφονται, επί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή
πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο από αυτούς και επί ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί
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και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
ii) Ως προς ότι αφορά ειδικώς στην ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν
στα πρόσωπα των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. (η αναφερόμενη δήλωση θα πρέπει να συνταχθεί και υπογραφεί από όλους τους διαχειριστές) και των προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων
των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), υπογράφονται δε μόνον από αυτούς.
β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης,
τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν νομιμοποιητικά έγγραφα ως κατωτέρω:
i) Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει,
νόμιμα δημοσιευμένου.
ii) Οι Ε.Π.Ε., αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου, μαζί
με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ έως την 31/12/2014, από 1/1/2015 στο
διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.).
iii) Οι Α.Ε., αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, όπως έχει κατατεθεί στην αρμόδια διοικητική
Αρχή και δημοσιευτεί, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., στα οποία έχουν δημοσιευτεί η σύσταση της Εταιρίας και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και το Φ.Ε.Κ., στο οποίο έχει δημοσιευτεί η
συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου (υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ έως την
31/12/2014, από 1/1/2015 στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.).
iv) Έγγραφα, από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα 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.
v) Για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο
και τα όργανα διοίκησης αυτού.
γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων
δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά στην ίδρυση και στις μεταβολές αυτού, καθώς και, συμπληρωματικά, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο
της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και
ii) Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία
να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης
αυτού.
3. Οι Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω.
Επιπρόσθετα, στην σχετική υπεύθυνη δήλωση, μεταξύ άλλων, να αναγραφεί ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι:
α) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
του συνεταιρισμού, ενώ,
β) ως προς ό,τι αφορά ειδικώς στην ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, αφορούν το πρόσωπο του ιδίου.
4. Οι ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:
α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε υποψήφιο Ανάδοχο που συμμετέχει
στην ένωση ή την κοινοπραξία.
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β. Δήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους
συμμετέχοντες, η ποσότητα το μέρος των υπηρεσιών που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του
συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο
που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
5. Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά
δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Η υπεύθυνη αυτή δήλωση θα ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής
από την οποία ζητήθηκε το πιστοποιητικό ή έγγραφο, ότι δεν το εκδίδει.
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. Η υπεύθυνη δήλωση θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στον κυρίως φάκελο του Υποψήφιου Αναδόχου και συγκεκριμένα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής».
Το παραστατικό εκπροσώπησης (π.χ. πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, συμβολαιογραφική πράξη,
υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) πρέπει να παρέχει στον εκπρόσωπο του Υποψηφίου το δικαίωμα να υποβάλει την προσφορά και να παρευρεθεί στο διαγωνισμό. Σε
περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία, η Προσφορά θα πρέπει να
υποβάλλεται για όλα τα μέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, οι Υποψήφιοι, πρέπει να ορίσουν Αντίκλητο που
θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίο θα γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις εγγράφων από
την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Υποψήφιο, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης.
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή, είτε κατά την ενώπιων της
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου, λαμβάνονται δε υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία
που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο
Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την
Επιτροπή, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν προσκομισθούν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το
έγγραφο, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
6. Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.
ΑΡΘΡΟ 8ο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Με την τεχνική προσφορά υποβάλλονται:
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1. Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο
και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.
2. Πιστοποιητικό ISO, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο
στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από Προμηθευτή που
δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά 1 και 2 θα αφορούν μόνο
τον κατασκευαστή τελικού προϊόντος.
3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης της προσφοράς του, να δηλώσει στη προσφορά
του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το τελικό προσφερόμενο προϊόν και
τον τόπο εγκατάστασής της.
4. Είναι απαραίτητη η προσκόμιση δειγμάτων των προσφερομένων ειδών (επί ποινή αποκλεισμού).
Τα δείγματα κατατίθενται εις διπλούν, ποσότητα επαρκής για την πρακτική δοκιμασία.
Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή, ή επικίνδυνα υλικά, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο
φύλαξης και συντήρησής τους. Τα δείγματα των προμηθευτών, ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.
5.Εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του κατασκευαστή από το
περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών,
στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον
οίκο κατασκευής του είδους και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους.
6.Φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης. Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές.
Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 9ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Η τιμή της προσφοράς κάθε είδους, θα δίδεται σε Ευρώ, θα είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο
τιμών και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς, κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011. Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολογιακή αξία.
2. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος. Προϊόν
το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά
ή αναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία
τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι Διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
7. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή προσφοράς για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.
8. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
9.Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτές είναι καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση
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που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς σας στο παρατηρητήριο τιμών, θα το δηλώσετε με υπεύθυνη
δήλωση. Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται
10.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 δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του
πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για
την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο του έργου), οι δε υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν σταθερές
σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ
Α. Υποφάκελος. Δικαιολογητικά συμμετοχής (χωριστός σφραγισμένος φάκελος): Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό (πρωτότυπο και αντίγραφο), δηλαδή οι δηλώσεις, τα νομιμοποιητικά στοιχεία και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό του
Υποψήφιου Προμηθευτού, τα οποία προσδιορίζονται στην παρούσα.
Β. Υποφάκελος. Τεχνική προσφορά (χωριστός σφραγισμένος φάκελος): Εντός του φακέλου αυτού
τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), όπως αυτά περιγράφονται και αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές (ΜΕΡΟΣ Β΄) της Διακήρυξης. Το
περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο
cd), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση
αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών
κ.α.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής τους σε ηλεκτρονική μορφή.
Γ. Υποφάκελος. Οικονομική προσφορά (χωριστός σφραγισμένος φάκελος): Εντός του φακέλου
αυτού τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο). Όλες οι σελίδες του φακέλου αυτού θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα και την υπογραφή του Προσφέροντος.
Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς, θα υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή (μη επανεγγράψιμο cd), το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει ποινή απόρριψης.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται οπωσδήποτε από επίσημη μετάφραση, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση,
πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης,
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Προμηθευτού, με απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.
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Μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή
της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
ΑΡΘΡΟ 11ο. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους επί ενενήντα (90) ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα Διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο
από τη Διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα
αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου παράταση της
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί ή βραδύνει η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 12ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ–ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, παρουσία των Συμμετεχόντων εταιρειών ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την 07/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μ.μ. από
την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού.
Πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών – εφόσον το κρίνει απαραίτητο η επιτροπή- γίνεται ο έλεγχος και η δοκιμασία των προσφερόμενων ειδών από την επιτροπή αξιολόγησης, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα αυτών.
Η διαδικασία αποσφράγισης/αξιολόγησης των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο.
Αποσφραγίζονται οι κεντρικοί φάκελοι των προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλοι οι υποφάκελοι που υποβάλλονται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακηρύξεως. Αρχικά, ελέγχονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια ελέγχονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι των τεχνικών προσφορών, γίνεται η τεχνική αξιολόγηση, απ’ όπου προκύπτει ποιες προσφορές
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού και περνούν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που απορρίπτονται στην τεχνική
αξιολόγηση, επιστρέφονται στους κατόχους τους μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας. H Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης συντάσσει
πρακτικό το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και το οποίο με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό υποβάλλεται στο Δ.Σ του Νοσοκομείου. Το πόρισμα της απόφασης κατακύρωσης του πρακτικού από το Δ.Σ του Νοσοκομείου κοινοποιείται σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό.
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
16
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1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού συμμετοχής της παρούσας Διακηρύξεως.
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος προσφοράς.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακηρύξεως
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Για οποιοδήποτε άλλο τυχόν λόγο, που απορρέει από την παρούσα Διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 13ο . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 23ο του ΠΔ
118/2007)
Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει:
1.Την κατακύρωση της προμήθειας, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 21 παρ. (α) του Π.Δ.118/2007.
Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, διατηρεί
το δικαίωμα κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια ειδών,
που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι λιγότερο του 50% του προβλεπόμενου στην Διακήρυξη. Διευκρινίζεται επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης των υπό προμήθεια ειδών, αυξημένης μέχρι ποσοστού 30%, με ανάλογη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης και
αύξηση του συμβατικού τιμήματος, σύμφωνα με τα άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄,
ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Προμηθευτή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23ο παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007.
Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της Σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
ΑΡΘΡΟ 14ο. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ (άρθρο 21, ΠΔ 118/2007)
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου
Σερρών και του Προμηθευτού. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα
(10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ δώδεκα (12) μηνών. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή
ν’ αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφτεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια
των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία, ή
εφόσον για το αντικείμενο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη διαγωνιστική διαδικασία από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ανάπτυξης), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που
τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο).
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, να προμηθευτεί κατά την διάρκεια
ισχύος της σύμβασης, μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας μέχρι 50% των ανωτέρω ειδών.
Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της.
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Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Προμηθευτής δεν προσέλθει αδικαιολογήτως, να υπογράψει τη
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση αυτή δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
ΑΡΘΡΟ 15ο.ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από
επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων εταιρειών ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ
(€).
Στον προμηθευτή που έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της σύμβασης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας Εγγυητική
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης (που επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθειών που αναφέρονται στη σύμβαση και ύστερα από την εκκαθάριση των
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους) το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται στους τρεις (3) επιπλέον μήνες μετά
τη λήξη της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο
ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.
Η εγγύηση δύναται να είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος
Α΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα
πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη, εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα Διακήρυξη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007).
ΑΡΘΡΟ 16ο . ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατά της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψηφίων σε αυτόν και της διενέργειάς
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας,
της οποίας νόμιμη επίδοση θεωρείται η επίδοση προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως και εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας
Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 118/2007. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν
πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.
ΑΡΘΡΟ 17ο . ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρου 37, ΠΔ 118/2007)
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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.
ΑΡΘΡΟ 18ο . ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή
την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Συμβάσεως ή εξ' αφορμής της, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και
ο Προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να
επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Ν.
Σερρών.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με
την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια και τα οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 19ο . ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα με αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που απαιτούνται
για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα
με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει
ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά την διάρκεια της Σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο
κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 20ο . ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά την ανάθεση της προμήθειας και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, η σειρά ισχύος της
Σύμβασης ορίζεται ως εξής:
Σύμβαση
Κατακύρωση
Προσφορά
Διακήρυξη
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 21ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ–ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθ. 35,
ΠΔ118/2007)
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται για το 100 % της αξίας, εντός εξήντα
(60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα
Νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Όλοι οι Προμηθευτές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγιά τους, τον αριθμό διακήρυξης του Διαγωνισμού, τον αριθμό της υπογραφείσας σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς του Προμηθευτού και του Νοσοκομείου για κάθε είδος . Η μη αναγραφή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη παραλαβή των υλικών.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την
τιμή του είδους, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται :
α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,
β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και
του Προμηθευτού, που αφορούν την εκτέλεση της Συμβάσεως, καθώς και
γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Προμηθευτού (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρο 3 του Ν.3580/07 ) :2%
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94): 4%
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ(Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3) 0,10%, επί της αξίας της αρχικής εκτός ΦΠΑ.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του Προμηθευτού είναι:
(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Προμηθευτού.
(iii) τιμολόγιο πώλησης του Προμηθευτού.
ΑΡΘΡΟ 22ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του διαγωνισμού πέντε ημέρες από την υπογραφή της
σύμβασης. Ως τόπος παράδοσης των ειδών και εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται η Αποθήκη Υλικών.
ΑΡΘΡΟ 23ο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
Σε όλη τη διάρκεια της προμήθειας των ειδών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεση της.
ΑΡΘΡΟ 24ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη, θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα ενημερωθεί εγγράφως και έγκαιρα από την Δ/νση Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού για την ημερομηνία παραλαβής του έργου.
Η Επιτροπή Παραλαβής θα συντάξει σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, κατόπιν ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραδόσεως, στο οποίο θα εισηγείται την
πληρωμή του Αναδόχου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δ/ξης. Σε αντίθετη περίπτωση η επιβολή των νομίμων κυρώσεων (άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07) θα διερευνηθεί από την αρμόδια Επιτροπή, η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 25ο. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ (άρθρο 32, Π.Δ. 118/2007)
Σε περιπτώσεις καθυστέρησης ως προς την συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης των ειδών και για
λόγους που οφείλονται στον Προμηθευτή, καθώς και σε περιπτώσεις που τα ανωτέρω δεν παραδοθούν
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης που θα υπογραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 του
Π.Δ. 118/2007.
Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή
και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως άνω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Κατά τα λοιπά, στov Προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
Σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 26ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρθρο 24, Π.Δ. 118/2007)
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο συμβαλλόμενα μέρη,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ.4 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 27ο . ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή
κάποιες από αυτήν πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
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απαιτήσεις του έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος,
με βάση τους όρους της Συμβάσεως, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.
Επισυνάπτονται:
ΜΕΡΟΣ Β':
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Τα ανωτέρω παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Διακηρύξεως.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ [ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει απαραιτήτως να καλύπτονται στο σύνολο τους
Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΜΗ ΧΑ- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
ΠΡΟΣΦ. ΥΛΙΚΟΥ
Ή PROSPECTUS

1 Σάκοι μιας χρήσεως κίτρινου χρώματος για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
αμιγώς μολυσματικών. Ενδεικτική διάσταση 65Χ85 cm.
2 Σάκοι μιας χρήσεως κίτρινου χρώματος για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
αμιγώς μολυσματικών. Ενδεικτική διάσταση 70Χ110 cm.
3 Σάκοι μιας χρήσεως κίτρινου χρώματος για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
αμιγώς μολυσματικών ενδεικτικών διαστάσεων 50 Χ 60 cm σε συσκευασία ρολού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
1. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες ή σε
όλες από τις ομάδες προμήθειας σάκων απορριμμάτων και αποβλήτων.
2. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν και να συμφωνήσουν με τους ακόλουθους γενικούς
όρους, καθώς και να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα απαραίτητα έγγραφα / προσπέκτους ή λοιπά αποδεικτικά στοιχεία, όπου είναι δυνατόν να τεκμηριωθούν:
α. Ο προμηθευτής οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να δηλώνει τη χώρα προέλευσης και τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερομένων ειδών.
β. Ο προμηθευτής οφείλει να καταθέσει πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001,2000) του κατασκευαστή.
γ. Τα είδη να φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
δ. Οι σάκοι θα είναι βιοδιασπώμενοι.
ε. Οι σάκοι μιας χρήσεως κίτρινου χρώματος για μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών προς αποστείρωση, να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον από υλικό (πλην PVC) ώστε να μη παράγονται επικίνδυνα αέρια.
στ. Είναι απαραίτητη η κατάθεση δειγμάτων.
ζ. Οι υποψήφιοι Προμηθευτές οφείλουν επί ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά να υποβάλουν
και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ συσχετίσεως της προσφοράς τους με τις απαιτήσεις της παρούσας
περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών των σάκων. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε φυλλάδια, εσώκλειστα prospectus, του
κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόμενων.
Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ –
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ κ.λ.π. θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις ζητούμενες προϋποθέσεις για τεκμηρίωση, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.

22

ΑΔΑ: ΩΚΛΩ469071-8Ξ6

16PROC004642442 2016-06-23

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ __________________________________________________________________
Κατάστημα
________________________________________________________________
Δ/νση οδός –αριθμός, TK, fax Τηλ._____________________________________________
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ.: _________
Ημερ. Έκδοσης
___________
ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ: _______________________ευρώ
Προς: Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού
των ____________ΕΥΡΩ. (και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας (Πλήρης επωνυμία και Διεύθυνση αυτού υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγυητική επιστολή) _______________________________________για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της με αριθμό………….σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
……………………………………(αρ. διακ/ξης……/….) προς κάλυψη αναγκών του …………….και
το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 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 εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή
Συμβάσεως πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα ή
διάρκειας δέκα πέντε (15) μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. ……………..
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ. 1-4
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΞΥΓΙΑ
ΤΟΥΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΙΔΩΝ

«Σάκοι ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)»
ΚΑΙ

με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE Diagnostics (HELLAS) Α.Ε

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Κ

ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ …………………………………..
ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»

Συμβατικού Τιμήματος ………………€
συμπεριλαμβανομένου …………Φ.Π.Α.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
……………………………………
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. Π.17/2016/……
Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού Προμήθειας ειδών :
(«Σάκοι ιατρικών αποβλήτων» (CPV1964000-4)
Στις Σέρρες, σήμερα 00/00/20.. οι υπογράφοντες
α) Για το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών που εδρεύει στο 3ο χ.λ.μ επί της Εθνικής οδού Σερρών-Δράμας
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του
κ.
……………………………………….., και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση
ως «η Αναθέτουσα Αρχή».
και αφετέρου
β) Για την εταιρεία με την επωνυμία ……………………….., η οποία εδρεύει στην
……………………, επί της οδού ……………………………………………………………………,
έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ………………………, ΤΗΛ. ………………………, FAX:
………………………………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ………… …………….και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Προμηθευτής»,
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. Πρωτ.
Ανάληψης Υποχρέωσης και με ΑΔΑ:
2.Την υπ’ αριθ. 6640/24.05.2016 Διακήρυξη του Νοσοκομείου.
3. Την υπ’ αριθ. …………………….προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου στον παραπάνω Διαγωνισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 6640/24.05.2016 Διακήρυξη του Νοσοκομείου.
4. Τη με αριθμό ……………………………… του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την
οποία κατακυρώθηκε το πρακτικό αποτελέσματος του Διαγωνισμού.
5.Τον υπ. αριθ. Ν.3846/11.05.10, άρθρο 3Α, παρ. 1, που συμπληρώνει το άρθρο 3 του Ν.3580/07 σχετικά με την έγκριση Συμβάσεως από τον Φορέα Διενέργειας.
6. Την υπ’αριθμ………..//…..-…..-……Ανακοίνωση Κατακύρωσης προς ………………………
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
ΑΡΘΡΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Ο Προμηθευτής οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών σάκων ιατρικών αποβλήτων για την
κάλυψη των του Γ. Ν. Σερρών καθώς και των υπηρεσιών που στεγάζονται εκτός του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου (Ψυχιατρική κλινική και ΔΙΕΚ (παλιό Νοσοκομείο), ΚΕΦΙΑΠ, Κ.Ψ. Υγείας),
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Μέρος Β΄ -Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης Π.17/2016.
Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών καθώς
και τους όρους και προϋποθέσεις για την προμήθεια των ειδών και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου.
Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης των ειδών στον
Προμηθευτή, στην Διακήρυξη και την προσφορά του Προμηθευτού.
2. Η υποβληθείσα από τον Προμηθευτή προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση, είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή και επ’ ωφελεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο την προμήθεια στο Νοσοκομείο των
ποσοτήτων από τα παρακάτω είδη, με τις αναγραφόμενες τιμές:
……………………………………………………………………………………………………………
Οι πιο πάνω τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α.
Η
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
είναι:
..............................................................(..............
€)
+
.......................ΦΠΑ=
.....................................................( ...................................€).
Ο δεύτερος Συμβαλλόμενος, ο οποίος για συντομία θα αναφέρεται στο εξής «Προμηθευτής», αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τις αναγκαίες, για το Ίδρυμα, ποσότητες αυτών των ειδών με τις
αναγραφόμενες τιμές διάρκειας δώδεκα (12) μηνών από ………….. μέχρι την ……………...
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν ισχύ δώδεκα (12) μηνών. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της, όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας. Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή
ν’ αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφτεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια
των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία, ή
εφόσον για το αντικείμενο του Διαγωνισμού έχει προγραμματιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιημένη διαγωνιστική διαδικασία από την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ανάπτυξης), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που
τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκομείο).
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, ανάλογα με τις ανάγκες του, να προμηθευτεί κατά την διάρκεια
ισχύος της σύμβασης, μέρος της υπό προμήθεια ποσότητας μέχρι 50% των ανωτέρω ειδών.
Ως έναρξη της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Προμηθευτής δεν προσέλθει αδικαιολογήτως, να υπογράψει τη
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
ΑΡΘΡΟ 3ο . ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (Π.Δ 118/2007, Άρθρο 26)
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου κατόπιν παραγγελιών, που θα διαβιβάζονται στον Προμηθευτή μέσω του τμήματος της Διαχείρισης, οι οποίες θα
παραδίδονται το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από την διαβίβαση της αντίστοιχης γραπτής ή τηλεφωνικής παραγγελίας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτού. Ο Προμηθευτής φέρει την ευθύνη έως της οριστικής παραδόσεως των υπό προμήθεια ειδών,
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εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Νοσοκομείου.
Προϋπόθεση για την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών είναι η διενέργεια των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής τους κατάστασης και της συμφωνίας των τεχνικών τους χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Διακηρύξεως, τους όρους της συμβάσεως
και τη διεξαγωγή τυχόν απαιτούμενων μετρήσεων, που αφορούν την ιατρική ασφάλεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υλικών, για όσες ημέρες παραστεί αναγκαίο. Τα προσκομισθέντα
είδη θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, σε διαφορετική περίπτωση
ο Προμηθευτής είναι υπόχρεος σε αντικατάστασή τους.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή υπαλλήλων του Νοσοκομείου, που διορίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα
και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.
Σε περίπτωση απόρριψης είδους, από την Επιτροπή, εάν μεν η απόρριψη είναι ομόφωνη, ο Προμηθευτής δε δικαιούται να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για την
διαφωνία επιλαμβάνεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου και η δεδομένη λύση είναι οριστική.
Τα απορριφθέντα είδη, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα στην τασσόμενη, από
την Επιτροπή, προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) ημέρες από την απόρριψη. Εάν ο Προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών, που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.
Η παραλαβή των απορριφθέντων ειδών γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτού. Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, από οποιαδήποτε αιτία, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή φθορά αυτών σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους.
Για απορρίψεις ειδών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρονται οι παρεκκλίσεις
αυτών από τους όρους της Συμβάσεως. Επί του πρακτικού ο Χορηγητής ή ο Αντιπρόσωπος αυτού
μπορεί, να σημειώσει τις τυχόν υπάρχουσες αντιρρήσεις του και η Επιτροπή τις αντιπαρατηρήσεις της.
Τα πρακτικά απόρριψης υπογράφονται από την Επιτροπή και τον Προμηθευτή ή τον Αντιπρόσωπό
του. Άρνηση δε αυτών να υπογράψουν σημειώνεται από την Επιτροπή σε αυτά.
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια
χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του Δ/ντή του Τμήματος, αρκούντως τεκμηριωμένη.
Επί χημικής εξέτασης ή πραγματογνωμοσύνης που δεν επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του είδους, ο
Προμηθευτής υποχρεούται, όπως εντός πέντε (5) ημερών από της λήψης της ανακοίνωσης, να αντικαταστήσει την υπόλοιπη ποσότητα που απομένει στην αποθήκη, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμος
εκτέλεσης παραγγελίας, ενώ το Νοσοκομείο δε φέρει ευθύνη, για τυχόν καταστροφή μερικής ή ολικής
του είδους από οποιαδήποτε αιτία αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως.
ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή
κάποιες από αυτήν πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις
απαιτήσεις του έναντι του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος,
με βάση τους όρους της Συμβάσεως, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα.
ΑΡΘΡΟ 5ο. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιηθεί η Σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του Αρμοδίου Οργάνου.
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Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π.Δ. 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 6ο . ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται για το 100 % της αξίας, εντός εξήντα
(60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα
Νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
Όλοι οι Προμηθευτές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγιά τους, τον αριθμό διακήρυξης του Διαγωνισμού, τον αριθμό της υπογραφείσας σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς του Προμηθευτού και του Νοσοκομείου για κάθε είδος . Η μη αναγραφή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη παραλαβή των υλικών.
Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την
τιμή του είδους, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται :
α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος
πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού,
β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και
του Προμηθευτού, που αφορούν την εκτέλεση της Συμβάσεως, καθώς και
γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του
Προμηθευτού (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με
έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις :
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρο 3 του Ν.3580/07 ) :2%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94): 4%
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ(Ν.4013/2011, άρθρο 4,
παρ.3) 0,10%, επί της αξίας της αρχικής εκτός ΦΠΑ.
Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο Προμηθευτής είναι:
(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του Προμηθευτού.
(iii) τιμολόγιο του Προμηθευτού.
ΑΡΘΡΟ 7ο . ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη, ο Προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Συμβάσεως, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή της
………………..ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………., ποσού ……………………………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συνoλικής συμβατικής αξίας των ειδών (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να κατατεθεί με την υπογραφή της συμβάσεως και να
είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παρ. 3 και 5 του Π.Δ 118/2007 με χρόνο ισχύος διάρκειας δεκαπέντε μηνών από την υπογραφή της συμβάσεως. και με ημερομηνία λήξεως έως την επιστροφή της στην Τράπεζα.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στον Προμηθευτή μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των Συμβαλλομένων.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Προμηθευτή σε περίπτωση
παραβάσεως κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Διακηρύξεως και σε διάστημα τριών (3) ημερών
από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
ΑΡΘΡΟ 8ο . ΤΕΧΝΙΚH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΑΡΘΡΟ 9ο . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Συμβάσεως, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά
με το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν τη λειτουργία του μηχανήματος (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
Νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της Συμβάσεως. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προμηθευτή, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το είδος, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας Συμβάσεως, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις
επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα ατόμων με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Συμβάσεως.
6. Ο Προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε Υπηρεσίες σε σχέση με την
παρούσα Σύμβαση, εις πέρας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους, υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.
8. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες,
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 10ο . ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ(άρθρου 32, ΠΔ 118/2007)
Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, κατά την οποία ο Προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, πέραν των χρονικών περιθωρίων, ή εάν ο Προμηθευτής στον οποίο
έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε.
Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, ύ29
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στερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον
Ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου ή
και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.
Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 11ο ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο Συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 12ο . ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν παραδοθεί οριστικά το μηχάνημα, γίνει η αποπληρωμή
του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα δύο (2)
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 13ο . 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.
Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει, να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Γενικό
Νοσοκομείο Σερρών υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Προμηθευτού, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή
του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 14ο . ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Προμηθευτής του είδους και το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της συμβάσεως
που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια του Ν. Σερρών εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα
πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Η παρούσα Σύμβαση, αλλά και κάθε διαφορά που δημιουργείται από αυτήν, διέπεται από τις διατάξεις
της Ελληνικής Νομοθεσίας. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει κατά την εφαρμογή της παρούσης Συμβάσεως και εφόσον δε διευθετηθεί, από το Δ. Σ. προς το οποίο θα απευθύνεται με σχετική αίτηση ο
Προμηθευτής, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Σερρών.
Η παρούσα αφού διαβάστηκε, υπογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, εκ των οποίων, το ένα πήρε ο
Προμηθευτής για λογαριασμό της προμηθεύτριας εταιρείας και τα άλλα τρία (3) κατατίθενται το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.
ΑΡΘΡΟ 15ο . ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ’ αριθ. ………………Διακήρυξη του Νοσοκομείου και η
υπ’ αριθ. .................................προσφορά του δεύτερου συμβαλλόμενου στον παραπάνω Διαγωνισμό
αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας Συμβάσεως συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή
30

ΑΔΑ: ΩΚΛΩ469071-8Ξ6

16PROC004642442 2016-06-23

διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η
ακόλουθη:
α) Η παρούσα Σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Προμηθευτού
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των
όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα Σύμβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από το Γ.Ν. Σερρών στον Προμηθευτή, θα γίνεται ταχυδρομικά με ανάρτηση στο Site του Νοσοκομείου στη διεύθυνση www.hospser.gr , με FAX ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθμ. Π.17/2016 Διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις,
όπως ισχύουν κάθε φορά (Π.Δ.118/2007, Ν. 2286/1995, Ν. 4270/2015 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κλπ.). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις συναφείς με τη Σύμβαση διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο μέρη το περιεχόμενό της, μονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε νόμιμα και από τους δύο συμβαλλομένους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία (3) κατατέθηκαν στο Τμήμα
Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, το τρίτο δόθηκε στον εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Νοσοκομείο
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ και ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Για την προμηθεύτρια εταιρεία
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