
Σελίδα 1 από 29 
 

 
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                     
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & 
            ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

    «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»                      ΑΘΗΝΑ,    12/07/2011 

    ∆ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 – ΑΘΗΝΑ (115 21)                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:    3916 
      Γραφείο Προµηθειών 

  ΤΗΛ. 213 2023400 / 2132023407  
   ΦΑΞ 210 6446951  
     e-mail :  promithies@spiliopoulio.gr  

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ αριθµός: 8 
 
 

Το Σπηλιοπούλειο Νοσοκοµείο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» έχοντας υπόψη: 

• Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-95) «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και 
ρύθµιση συναφών θεµάτων» 

• Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247/27-11-95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των ∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ Α΄ 199/28-9-99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, 
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». 

• Το Ν. 2955/01 (ΦΕΚ Α΄ 256/2-11-01) «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών 
Πε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήµερα. 

• Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-03) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές».  

• Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α΄ 81/4-4-2005) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει σήµερα. 

• Το Ν. 3580/07 (ΦΕΚ Α΄ 134/18-6-2007) «Προµήθειες Φορέων 
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
άλλες διατάξεις». 

• Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών 
∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.). 

• Ν. 3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις». 

• Ν. 3867/2010 άρθρο 27 παρ. 10, 11 & 12 «Εξόφληση προµηθειών 
Νοσοκοµείων και ρυθµίσεις θεµάτων σχετικών διαγωνισµών». 

• Την υπ΄ αριθ. 1/1-2-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 99/3-2-2010) για την «Έγκριση 
Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Μονάδων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

• Την υπ΄ αριθ. 55/15-3-2011 απόφαση συνεδρίασης της Επιτροπής 
Προµηθειών Υγείας για την έγκριση του ΠΠΥΥ 2011. 

• Την υπ΄ αριθ.  23-9/21-06-2011 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοσοκοµείου. 

Προκηρύσσει 
 
Πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για την 
προµήθεια «Γραφικής Ύλης, Μελανιών και Τόνερ», προϋπολογισµού δαπάνης 
7.800,00 ευρώ συµπ. Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του προϋπολογισµού του 
Νοσοκοµείου. 
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Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
τουλάχιστον, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης περίληψης της παρούσας 
διακήρυξης στον ηµερήσιο τύπο.  
 

ΤΟΠΟΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Η 
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» 

 
23/08/2011 

 
ΤΡΙΤΗ 

 

 
11.00-11.30 

 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 
και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από την υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.  
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την ως άνω αρµόδια επιτροπή την 
ηµέρα που θα οριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του Νοσοκοµείου, 
παρουσία όσων εκ των ενδιαφερόµενων που έχουν καταθέσει προσφορές 
επιθυµούν να παρίστανται. 
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν  παραστατικό εκπροσώπησης. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά για ορισµένα µόνο από 
τα ζητούµενα είδη.  
 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω κεφάλαια που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής: 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Τεύχη ∆ιακήρυξης µε τους όρους του διαγωνισµού, καθώς και συµπληρωµατικές 
πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου, οδός ∆. 
Σούτσου 21, Αθήνα, τηλ.  213 2023407, ΦΑΞ 210 6446951, e-mail :  
promithies@spiliopoulio.gr, και τoν αρµόδιο υπάλληλο Σταµπουλίδη Χρήστο, 
κάθε εργάσιµη ηµέρα τις ώρες εργασίας των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του 
Νοσοκοµείου. 

 
Τα έξοδα της παρούσας διακήρυξης βαρύνουν το Νοσοκοµείο. 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί την  13/07/2011 
στις εφηµερίδες:  

• Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ  &  

• ΕΣΤΙΑ 
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων 
του Νοσοκοµείου. 
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Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα κοινοποιηθεί για ανάρτηση στους πίνακες 
ανακοινώσεων των φορέων:  
Εµπορικό-Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών & Πειραιώς  
Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Αθηνών & Πειραιώς 
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών & Πειραιώς 
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος                     
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου www.spiliopoulio.gr 
 
 
 
 

  Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 

ΣΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ    
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό υποβάλλουν επί ποινή ακυρότητας της 

συµµετοχής τους, µαζί µε την προσφορά τους, και τα εξής κύρια 
δικαιολογητικά: 

1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, σύµφωνα µε τo άρθρο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
του παρόντος. 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, στην οποία:  
- Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασίας ανάθεσης 

στον οποίο συµµετέχουν. 
- Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους,  

o δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα 
από τα αναφερόµενα στην παρ.1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 
60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού  Κώδικα, 
σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, 
εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα 
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

o δεν τελούν σε πτώχευση είτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
o είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 

και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις (κύρια και επικουρική). 
o είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο. 
o δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες 

ανάλογες καταστάσεις ή υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν µετά την αξιολόγηση 
των προσφορών από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση  και τα οποία αναγράφονται στην παράγραφο   
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του παρόντος. 

Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο 
ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, προσκοµίζονται από τον 
προµηθευτή µαζί µε την προσφορά του, τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
- Υπεύθυνη ∆ήλωση για την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα 

κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.  
- Περιγραφή ή φωτογραφίες των προσφεροµένων ειδών. 
 
Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που 
δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η 
προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Πολιτικής και Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του 
φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) 
µηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των 
προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ν. 2286/95.  
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Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα 
που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή 
αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του Ν. 2286/95, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Πριν και µετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ΄ αρχήν, 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 η ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του 
δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, µετά τη σύναψη της 
σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα 
του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρµοδίου 
αποφασίζοντος οργάνου, µετά από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 

Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς συνυποβάλλονται και τα κάτωθι: 
1. Υπεύθυνη ∆ήλωση για την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που 
προσφέρουν. 
2. Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος, εφόσον κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν, για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 
προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.  
3. Πιστοποιητικά σήµανσης των προϊόντων CE, επί ποινή απόρριψης πρωτότυπο 
ή επικυρωµένο αντίγραφο και µεταφρασµένο στην Ελληνική γλώσσα. 
Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριµένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που 
ρητά πρέπει να αναφέρονται ή να αναγράφονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά CE. 
Στο πιστοποιητικό είναι απαραίτητο να αναγράφεται το µοντέλο και ο τύπος του 
προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση για το χρόνο παράδοσης των προϊόντων σε ηµερολογιακές 
ηµέρες από την ηµέρα παραγγελίας.  
5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι ο συµµετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία µέτρα 
απόσυρσης του προϊόντος από τη αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε 
κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχοµένως 
άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του εργοστασίου στο όποιο θα 
κατασκευασθούν τα υλικά, µε την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση 
της προµήθειας.  
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόµενα στην τεχνική περιγραφή της ∆ιακήρυξης.  

Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα 
καθοριζόµενα στην τεχνική περιγραφή της ∆ιακήρυξης, αυτές πρέπει να 
περιγράφονται µε ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να 
αξιολογηθούν από την αρµόδια επιτροπή.  

8.  Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του  άρθρου 8 νόµου 1599/1986 ότι: 
α. δεν υπάρχουν τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
β. δεν έχει επιβληθεί στον προµηθευτή ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε 
αµετάκλητη απόφαση. 
γ. η επιχείρηση είναι οικονοµικά και χρηµατοοικονοµικά επαρκής. 
 
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα 
να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία. 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης κοινοποίησης σ΄ αυτόν,  οφείλει να υποβάλλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά : 
 

α. Οι Έλληνες πολίτες: 
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 
κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθ. 43 του π.δ/τος 60/2007, για 
κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 
επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 
ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων  (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης. 
Για όσους ασκούν Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική 
βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του 
οικείου ΟΤΑ.   

 
β. Οι αλλοδαποί πολίτες: 

1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας 
διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της 
περίπτωσης 1 του εδαφίου (α) του παρόντος.  

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης 2 του εδαφίου (α) 
του παρόντος, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3 του εδαφίου (α) του 
παρόντος. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου  ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την 
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ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 

 
γ. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων (α) και (β) 
του παρόντος. 

2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση (του ν. 2190/1920), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 
εκκαθάριση (του ν. 1892/1990), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο 
για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

3. Ειδικότερα τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για 
τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για 
τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδια διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από 
το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδαφίου α του παρόντος. 

4. Επί των ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 2 του εδαφίου γ του 
παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από την 
αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο 
Ανωνύµων εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα 
στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 
7β.12 του ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. 
Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της 
εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης.  
 

δ. Οι Συνεταιρισµοί 
1. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν 

από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 1 του εδαφίου α 
του παρόντος.  

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3 του εδαφίου α του 
παρόντος, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και 
περίπτωσης 2 του εδαφίου β του παρόντος, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 2 του 
εδαφίου γ του παρόντος. 

3. Βεβαίωση αρµόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  
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ε. Οι ενώσεις προµηθευτών 
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, καταθέτουν τα 
παραπάνω κατά περίπτωση   δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση. 

1. Η προσφορά που υποβάλλεται από Ένωση προµηθευτών υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση, 
είτε 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 των προµηθευτών. 

2. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας, για οποιοδήποτε λόγο ή εξ 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς µε την ίδια τιµή. 
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους.  
Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να 
προτείνουν αντικατάσταση.  
Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου. 

4. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του 
υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα επί του συνόλου της 
προσφοράς. 

 
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν 
εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες 
τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά 
από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  
 
Στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο 
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

 
Και επιπλέον : 
1. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή 

αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης ή υπεύθυνη 
δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της που αφορά 
ειδικότερα τα υπό προµήθεια υλικά, κατά τι τρεις προηγούµενες του έτους 
του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί 
επιχειρηµατική δραστηριότητα σχετικά µε τα υπό προµήθεια υλικά, κατά 
χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών 
ισολογισµών, υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν ή τα σχετικά 
επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό. 
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2. Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών 
τελευταίων χρόνων, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε 
εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης 
και του ποσού. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι 
δηµόσια αρχή, µε πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί η θεωρηθεί από 
την αρµόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, µε τα 
αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση 
παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του 
αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προµηθευτή. 

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

ΑΡΘΡΟ 2Ο 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 
Οι προσφορές, µετά την αποσφράγισή τους, παραλαµβάνονται από την αρµόδια 
υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Εάν από τη διακήρυξη προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να 
κατατεθούν και δείγµατα, αυτά κατατίθενται πριν από το διαγωνισµό στην 
υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο 
και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προϋπόθεση ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού.  
Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται κατάθεση δειγµάτων, επιτρέπεται η 
αποστολή του σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση, όµως, 
ότι τούτο θα περιέλθει στην υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα 
περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 
Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ 
της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε προαναφερθείσα 
διαδικασία. 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, υπογεγραµµένα όπως απαιτείται 
και µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: 

α) Η λέξη " προσφορά " 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια, ήτοι 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
" ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ " 
γ) Ο αριθµός διακήρυξης. 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 
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α.- Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής τοποθετούνται 
στον κυρίως φάκελο και µέσα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη 
«∆ικαιολογητικά». 
β.- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και 
µέσα σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο  µε την ένδειξη «Τεχνική προσφορά». 
Στον ίδιο φάκελο θα τοποθετηθούν και τα αναφερόµενα δικαιολογητικά στο  άρθρο 
1 της παρούσας. 
γ.- Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, 
µέσα στον κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µε την 
ένδειξη «Οικονοµική προσφορά». 
Οι φάκελοι της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 
του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την 
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτήν διορθώσεις που την      
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως ένσταση κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι 
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης, και δεν δύναται µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους. 
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού δεν κωλύει τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό.  
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, 
οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από το 
αρµόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της 
υπηρεσίας, µετά τη σχετική γνωµοδότηση του οργάνου.  
Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 
Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη κι αν το ίδιο 
είναι αρµόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την 
συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους 
της διακήρυξης. 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους για εκατόν είκοσι 
(120) ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
Εάν οι διαγωνιζόµενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους 
και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν 
και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστηµα. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την   
παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του 
παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 



Σελίδα 11 από 29 
 

αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. 
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων 
οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη “πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα”.  Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών 
των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου του ενδιαφεροµένου. 

 
ΑΡΘΡΟ 3° 

 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε 
αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, υποβάλλονται 
εγγράφως προς το Νοσοκοµείο για λόγους νοµιµότητας και ουσίας. 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, 
τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για τη 
διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα, ως εξής : 

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της 
προθεσµίας υποβολής των προσφορών .  
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό 
και  το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισµού. 

β. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν 
τη συµµετοχή οποιουδήποτε προµηθευτή στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του 
διαγωνισµού ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισµού και εντός 
της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε 
γνώση του σχετικού φακέλου. 

 Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το 
αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από 
γνωµοδότηση αυτού. 

Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ' αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από της 
υποβολής της. 

γ. Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 
έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά εντός δύο (2) ηµερών από την 
υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το 
αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη 
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σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη 
της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων.  

δ. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 
όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των σχετικών δικαιολογητικών που 
πρέπει να υποβληθούν κατά το στάδιο της κατακύρωσης, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής 
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω 
δικαιολογητικών. 

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την 
υποβολή της στο µειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από 
το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη  
σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη 
της ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. 

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, µε φροντίδα τους. 

Για το παραδεκτό της άσκησης των ανωτέρω ενστάσεων προσκοµίζεται 
παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10% επί της 
προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν 
µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4° 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα. Στην 
τιµή συµπεριλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των υλικών στον τόπο και µε τον 
τρόπο που προβλέπεται. 
Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε € ΕΥΡΩ, αναγράφεται υποχρεωτικά ολογράφως 
και αριθµητικώς  και αφορά παράδοση ελεύθερου του εµπορεύµατος. 
Προσφορές που δεν αναφέρουν τις τιµές σε € θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά απορρίπτεται µε απόφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου. Ο προσφέρων υποχρεούται µε την προσφορά του να δηλώσει το 
ποσοστό ΦΠΑ επί της % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
Στην προσφερόµενη τιµή συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω νόµιµες κρατήσεις: 

α) ΜΤΠΥ 1,5%, ΧΑΡΤ.ΟΓΑ 2,4%  
β) ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 0,25%, ΧΑΡΤ. ΟΓΑ 2,4%  
γ) Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 0,30%, ΧΑΡΤ. ΟΓΑ 2,4%  

        δ) υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας 2%  
        ε) Φόρος 4% 
        Ο ΦΠΑ βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
Αποκλείεται αναθεώρηση της τιµής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονοµική 
αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου βάσει της προσφοράς του, και των 
τιµών της  κατακύρωσης και της σύµβασης που θα υπογραφεί. 
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη της 
σχετικής σύµβασης. 
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Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής, χωρίς αυτό να 
προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται 
πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εµπορίας του προϊόντος 
(τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής 
επιδότησης. 
Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθεισών ρυθµίσεων 
και των µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας 
εταιρείας.  
Το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία 
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε προµηθευτές 
υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η 
αξιολόγηση της συγκεκριµένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον 
ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 
Ο διαγωνισµός, γίνεται µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή και 
διενεργείται ως εξής: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής  
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα 
τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά 
ανά φύλλο.  
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην 
καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών 
που υπέβαλλαν, κατά διαγωνισµό, όταν πρόκειται για περισσότερους από έναν, σε 
πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
Κατόπιν αποσφραγίζονται οι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, για όσες 
προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από το παραπάνω όργανο. 
Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού 
δηµόσια παρουσία εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού παραδίδεται 
µε απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισµού.  
Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
επιστρέφονται. 
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των 
προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς 
επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, το αρµόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου 
των δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης του άρθρου 1ου  της 
παρούσας διακήρυξης την ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί. Όσοι δικαιούνται 
να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των ανωτέρω 
δικαιολογητικών λαµβάνουν γνώση αυτών που κατατέθηκαν. 
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Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Το κριτήριο για την κατακύρωση της προµήθειας και την τελική επιλογή του 
προµηθευτή είναι η χαµηλότερη τιµή. 
Για την επιλογή της χαµηλότερης τιµής αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. 
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία : 
Όταν ο προµηθευτής που προσφέρει την χαµηλότερη τιµή δεν προσκοµίζει ένα η 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατά το 
στάδιο της κατακύρωσης του άρθρου 1ο της παρούσας, η κατακύρωση γίνεται 
στον προµηθευτή που προσφέρει την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. 
Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίζει ένα η περισσότερα από τα έγγραφα 
και τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση 
γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλή τιµή και ούτω καθ΄ εξής. 
Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου 
για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων οργάνου. 
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές  που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τους όρους και την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

 
      ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε 
αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει : 
Α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό 30%.  
Β. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό 
υλικό, µεταξύ περισσότερων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 
Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες 
προσφορές τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν 
διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή 
ισοδύναµες προσφορές.  
Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 
∆. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την περίπτωση 
του άρθρου 6 της παρούσας διακήρυξης. 
Ε. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής 
περιπτώσεις: 

o Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό, είτε λόγω αλλαγών 
στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της 
δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί. 

o Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν 
τη µαταίωση. 
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Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει από το αρµόδιο για τη διοίκηση του 
φορέα όργανο, το οποίο µπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση ή την επανάληψη 
αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο, χωρίς καµιά αξίωση ή απαίτηση του 
προµηθευτή.  
Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, 
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία: 

• Το προς προµήθεια είδος. 
• Την ποσότητα. 

• Την τιµή. 

• Τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της 
διακήρυξης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί 
στη διακήρυξη. 

• Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια υποχρεούται 
να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την 
προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  
Ο προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το 
αργότερο µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. 
Στην περίπτωση αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται 
µετά από 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Αυτό δεν 
ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 
υπολογίζεται από την ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η 
σύµβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσµίας των 10 ηµερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση  δεν προσήλθε να υπογράψει 
τη σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του 
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα µε το 
άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007 και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το ίδιο 
άρθρο κυρώσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 8Ο 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέλη η σύµβαση το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στην 
παρούσα διακήρυξη. Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα 
στοιχεία της προσφοράς του προµηθευτή µε την οποία συµµετείχε αυτός στο 
διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του 
διαγωνισµού σε αυτόν.  
Το κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη του 
διαγωνισµού, δεν διαπραγµατεύεται, ούτε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τροποποιείται ή 
συµπληρώνεται µε προσφορά του προµηθευτή. 
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης. 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη. 

• Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα. 

• Την τιµή. 

• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών. 
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• Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών. 
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις. 
• Τις προβλεπόµενες ρήτρες. 
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
• Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής. 
• Τον τρόπο αναπροσαρµογής του συµβατικού τιµήµατος, εφόσον 

προβλέπεται αναπροσαρµογή. 
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
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 της διοίκησης µε την οποία 
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει 
έννοµο συµφέρον. 
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 

• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η 
ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συµβατικής, κατά µέρος που   κρίνεται 
ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο. 

• Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που 
παραδόθηκε. 

• Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως 
επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα  
δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά  
τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα χρόνο, είναι όµως δυνατό να 
παραταθεί µονοµερώς για τρεις ακόµη µήνες. 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι 
έχουν δυνατότητα ενάρξεως παραδόσεων παραγγελιών από την ηµεροµηνία αυτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 9° 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και έχουν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
Με την εγγυητική επιστολή-που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση-το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µετά από απλή 
έγγραφη  ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να 
ερευνά, ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν καταρχήν :  

α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 
β) Τον εκδότη. 
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  
δ) Τον αριθµό εγγύησης. 

      ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
    στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου      
     εκδίδεται η εγγύηση. 
    ζ) Τους όρους ότι: 
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    (Ι) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα ο δε εκδότης παραιτείται 
της ένστασης της διζήσεως. 
    (ΙΙ) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισµό και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 
    (ΙΙΙ) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης      
    υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
    (ΙV) Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί 
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
 

1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ. 
Όταν ο διαγωνισµός αφορά υλικά και επιτρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά 
µερικών από αυτά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγγύηση 
δεν καλύπτει το προβλεπόµενο ποσοστό της αξίας όλων των προσφεροµένων 
υλικών, αρκεί αυτή να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην προϋπολογιζόµενη 
αξία του ελάχιστου αριθµού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη, η δε 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται από την εγγύηση. 
Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της ανωτέρω 
παραγράφου και τα ακόλουθα: 

(Ι) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και το προς 
προµήθεια υλικό ή το είδος της ανάθεσης. 

(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 
Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την 
προσφορά είναι : 
1. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό 
µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. 
2. Ο αριθµός της διακήρυξης.  
3. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
4. Η ηµεροµηνία έκδοσής της. 
5. Τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. 
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων 
µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την υπηρεσία. 
 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.  
Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της ανωτέρω 
παραγράφου και τα ακόλουθα : 
(Ι) Τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τα προς προµήθεια υλικά. 
(ΙΙ) Την ηµεροµηνία λήξης της σχετικής εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο 
παράδοσης, κατά δύο (2) µήνες. 
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο 
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις των µελών της ένωσης. 
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Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή 
ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης.  
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό 
επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες στην περίπτωση 
απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει 
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης ένδικων µέσων ή παραίτησης από 
αυτά. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 
 

ΑΡΘΡΟ 10° 
 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη µε έξοδα, ευθύνη και µέριµνά 
του, στις αποθήκες του Νοσοκοµείου και ανάλογα µε τις ανάγκες του. Ο 
συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις, να παρατείνεται µέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του προµηθευτή και σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007. 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται από την 
αρµόδια επιτροπή µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται από τα Π.∆. 
118/2007. 
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο 
σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από του όρους της 
σύµβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωµατεύει αν το υλικό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί.  
Εφόσον κριθεί από το αρµόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν 
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που 
απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, µε έκπτωση επί της συµβατικής 
τιµής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να 
προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής 
ποσότητας των υλικών, µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους όρους της σύµβασης, 
µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.  
Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, 
η προθεσµία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
του ¼ του συνολικού συµβατικού χρόνου ή του ½ αυτού, όταν ο συµβατικός 
χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των 30 ηµερών, ο δε προµηθευτής θεωρείται ως 
εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης.    
Εάν ο προµηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα 
στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός 
χρόνος,  κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων των Π.∆. 118/2007. 
Η πληρωµή της αξίας των υλικών στον προµηθευτή θα γίνεται µε βάση την 
συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των προσφερόµενων ειδών, όπως αυτά 
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αναγράφονται αναλυτικά στις οικονοµικές τους προσφορές, µετά από κάθε 
τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκοµείο. 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆. 118/2007 και στο άρθρο 18 του Ν. 2469/1997.    
 

ΑΡΘΡΟ 11° 
 

1.  ΓΛΩΣΣΑ 
 

Όλα τα έγγραφα, που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµού και 
την συµµετοχή σ' αυτόν και που πρέπει να κατατεθούν από τους συµµετέχοντες / 
προσφέροντες, συντάσσονται - υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού - στην 
ελληνική γλώσσα. 

 
 
Έγγραφα που προέρχονται από χώρες της αλλοδαπής και έχουν συνταχθεί 

σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη 
µετάφραση στην ελληνική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
1.1. Η παρούσα αφορά : 

• την ανάδειξη προµηθευτών γραφικής ύλης µελανιών και τόνερ από το 
ελεύθερο εµπόριο τα οποία περιγράφονται παρακάτω και απαιτούνται προς 
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για χρονικό διάστηµα ενός έτους, µε 
δυνατότητα παράτασης τριών ακόµη µηνών.  

• τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των ανωτέρω υλικών, καθώς και τον      
   τρόπο ελέγχου και παραλαβής αυτών. 

 
2. ΟΡΟΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
2.1. ∆είγµατα. 
Οι προµηθευτές έχουν την υποχρέωση να προσκοµίσουν δείγµατα όλων των 
υλικών που προσφέρουν. 
 
3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
3.1 Η συσκευασία του κάθε είδους θα πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά και 
να είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηµατική 
επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον 
προµηθευτή. 
Προσφορά η οποία δεν θα αναφέρει συσκευασία θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
3.2 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου ο χρήστης να είναι σε 
θέση να αναγνωρίζει το προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόµενο της 
συσκευασίας. 
3.2.1. Τον κωδικό της παρτίδας, µετά από τη λέξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» ή τον αύξοντα 
αριθµό.  
3.2.2. Η ηµεροµηνία, µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ασφαλώς, χωρίς υποβιβασµό της επίδοσης. 
3.2.3. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισµού. 
3.2.4. Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ 
 

ΣΕΛΟΤΕΪΠ 15Χ33 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ 

 
5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΡΑΨΗ 
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 
40 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 
∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 
50 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 

ΒΑΣΕΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ ΤΥΠΟΥ REXEL 2000 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΑΜΠΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ∆ΑΣ 
Νο 4911 & 4912 

 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 

  
ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ  ΜΠΛΕ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΠΛΑΝΚΟ ΣΕΤ 50 ΣΕΤ 

ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΥΒΟ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΨΑΛΙ∆ΙΑ 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΙΤΡΙΝΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΞΥΣΤΡΕΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΓΟΜΕΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΟΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ ΣΠΙΡΑΛ Α4 3 ΘΕΜΑΤΩΝ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΜΥΤΗ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΜΕ ΨΙΛΗ ΜΥΤΗ 150 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΑΡΚΑ∆ΟΡΟΙ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΑΥΡΑ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΤΥΛΟ ΜΑΥΡΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ 500 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΤΥΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ 20 ΚΟΥΤΑΚΙΑ 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ KING SIZE 20 KOYTAKIA 
ΣΥΝ∆ΕΤΗΡΕΣ ΜΙΚΡΟΙ 50 KOYTAKIA 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΑΥΤΙΑ 100 TEMAXIA 

ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 100 TEMAXIA 
ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 
ΕΛΑΣΜΑTΥΠΟΥ LEITZ 

 
50 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΕΤΡΑ∆ΙΑ 200 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΧΟΝΤΡΟ 
ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

 
10 ΤΕΜΑΧΙΑ 

  
ΣΚΑΦΑΚΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΙΝΕΖΕΣ 5 ΚΟΥΤΙΑ 
  
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗΣ 

 
50 ΡΟΛΛΑ 

ΚΛΑΣΕΡ Α3 30 ΤΕΜΑΧΙΑ 
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ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 500 ΠΑΚΕΤΑ 
ΚΛΑΣΕΡ Α4 (8-32) 
 

50 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΚΛΑΣΕΡ Α4 ΜΕ ΡΑΧΗ 3ΕΚ. ΚΑΙ 
ΚΡΙΚΟ 
 

100 ΤΕΜΑΧΙΑ 

  
ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 70Χ100 50 ΠΑΚΕΤΑ 

ΕΤΙΚΕΤΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 40Χ72 50 ΠΑΚΕΤΑ 

  
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 10 ΠΑΚΕΤΑ 
  
USB 2.0 2GB 50 TEMAXIA 
ΣΠΡΕΫ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ 

 
5 ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΠΡΕΫ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΘΟΝΗΣ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΜΟΝΟ 
ΛΕΥΚΟ 

40 ΚΟΥΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ∆ΙΠΛΟ 
ΛΕΥΚΟ 

10 ΚΟΥΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΤΡΙΠΛΟ 
ΛΕΥΚΟ ΡΟΖ ΚΙΤΡΙΝΟ 

60 ΚΟΥΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΜΟΝΟ 
ΛΕΥΚΟ 

7 ΚΟΥΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ∆ΙΠΛΟ 
ΛΕΥΚΟ 

10 ΚΟΥΤΕΣ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΤΡΙΠΛΟ 
ΛΕΥΚΟ 

20 ΚΟΥΤΕΣ 

ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΟΥΤΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΒΟΧ) 

 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 

H/P 35A BLACK 30 TEMAXIA 

H/P C 4092A 8 TEMAXIA 
H/P Q 2613A 20 TEMAXIA 
H/P Q 2612A 10 TEMAXIA 
H/P C 7115A 12 TEMAXIA 
  
  
H/P 51645 A BLACK 25 TEMAXIA 
H/P C 6578 D COLOR 15 TEMAXIA 
  
  
H/P 339 BLACK 12 TEMAXIA 
H/P 343 COLOR 12 TEMAXIA 
H/P Q 7553 A 10 TEMAXIA 
H/P 350 BLACK 60 TEMAXIA 

H/P 351 COLOR 60 TEMAXIA 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ EPSON 8755 5 TEMAXIA 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ EPSON 8750 20 TEMAXIA 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ EPSON SO 
15327(2190) 

 
15 TEMAXIA 

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ EPSON 7753 10 TEMAXIA 
ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ CITIZEN 98901-0 10 TEMAXIA 
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ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ CITIZEN GSX 140 10 TEMAXIA 
TONER  ΓΙΑ 
FAX SAMSUNG SF 5100 

 
20 ΤΕΜΑΧΙΑ 

TONER  ΓΙΑ 
FAX SAMSUNG SF 560 

 
20 ΤΕΜΑΧΙΑ 

TONER  ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ TOSHIBA 2860 

 
30 ΤΕΜΑΧΙΑ 

TONER ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ CANON IR 2800 

 
30 TEMAXIA 

TONER ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 
LASER LEXMARK T640DN 5 TEMAXIA 

 
TONER  Τ1291 BLACK 

 
50 ΤΕΜΑΧΙΑ 

TONER  Τ1292  T1293  T1294 
ΕΓΧΡΩΜΑ 

 
20 ΤΕΜΑΧΙΑ 

 
TONER  Ε260d 

 
7 TEMAXIA 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 
 
Ονοµασία Τράπεζας …………………………… 
Κατάστηµα ……………………………Ηµεροµηνία έκδοσης……….…………… 
 
ΠΡΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ 
∆. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  
11521 ΑΘΗΝΑ 
 
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Αριθµ……………..…  ΕΥΡΩ………………. 
 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διηζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………………….. υπέρ της 
εταιρείας…………………………………………………………………………….. 
δ/νση ………………………………………………. για την συµµετοχή της στο 
διενεργούµενο διαγωνισµό της (τάδε του µηνός του έτους τάδε) για την προµήθεια 
(του τάδε είδους) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ. (τάδε) διακήρυξή σας. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ΄ όλο  
το χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 
υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………… 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί (στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
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Προσοχή: Ο χρόνος ισχύος της παραπάνω εγγυητικής πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
αναφέρεται σχετικά στη διακήρυξη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
 
Ονοµασία Τράπεζας …………………………… 
Κατάστηµα ……………………………Ηµεροµηνία έκδοσης……….…………… 
 
ΠΡΟΣ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ ¨Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ¨ 
∆. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  
11521 ΑΘΗΝΑ 
 
Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης Αριθµ……………..…  ΕΥΡΩ………………. 
 
 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή, 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διηζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ………………………….. υπέρ της 
εταιρείας…………………………………………………………………………….. 
δ/νση ………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν 
των όρων της σύµβασης που υπέγραψε για την προµήθεια………………………...  
………………………. (α/α διακήρυξης) προς κάλυψη των αναγκών του. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το 10% της συµβατικής προ ΦΠΑ 
αξίας…………………….ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο 
της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας 
υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………… 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν 
δοθεί (στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 
 

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΙΩΝ 
 
 
 Στην Αθήνα σήµερα την                                  µεταξύ αφ΄ ενός µεν του  
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ « Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ » εκπροσωπουµένου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις από τ……  
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ………………………….. και αφ΄ ετέρου από 
την εταιρεία …………………………………….  εκπροσωπούµενη από …………… 
……………….. ………………………συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: 
 

Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο 
 
Την ………………….. διενεργήθηκε µε βάση την υπ΄ αριθ. 3/16-2-2006 διακήρυξη 
πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την ανάδειξη ετήσιου προµηθευτή 
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ , ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ  προς κάλυψη αναγκών του 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», στον οποίο 
αναδείχθηκε µειοδότης µε την υπ΄ αριθ. …………………… απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου  η εταιρεία …………………………………… µόνο για τα 
είδη που περιλαµβάνονται στο τελευταίο άρθρο της παρούσας. 
 Κατόπιν τούτου ο ……………………………….. Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µε την ιδιότητά του αυτή αναθέτει στην εταιρεία 
……………………………………………., ονοµαζόµενη στο εξής χάριν συντοµίας  
« Προµηθευτής » και αυτή αναλαµβάνει την προµήθεια των ειδών µε τους 
παρακάτω όρους και συµφωνίας τους οποίους δέχεται χωρίς καµία επιφύλαξη. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   1ο 
 
 1]  Έναρξη εκτέλεσης της παρούσας ορίζεται η ηµεροµηνία της υπογραφής 
της και λήξη η                      µε µονοµερές δικαίωµα του Νοσοκοµείου να 
παρατείνει τον χρόνο ισχύος της για ένα τρίµηνο ακόµα, χωρίς να απαιτείται προς 
τούτο και η συγκατάθεση του προµηθευτή. 
 2]  Ο προµηθευτής παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσής του από το 
Νοσοκοµείο για την περίπτωση αυξοµείωσης των προµηθευόµενων ειδών καθώς 
επίσης και για την περίπτωση κατάργησής του ή µεταφοράς του σε άλλο τόπο 
οπότε διακόπτεται η περαιτέρω εκτέλεση της σύµβασης. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   2ο 
 
 1]  Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη σύµφωνα µε την 
εκάστοτε παραγγελία του Νοσοκοµείου µέσα σε προθεσµία τριών [3] ηµερών από 
της επιδόσεώς της εκτός των περιπτώσεων που συντρέχουν λόγοι επείγουσας 
ανάγκης οπότε η εκτέλεση της παραγγελίας θα γίνεται αυθηµερόν. 
 2]  Η ποσότητα των παραγγελµένων ειδών θα προσδιορίζεται ανάλογα µε 
το µέγεθος των αναγκών του Νοσοκοµείου σ΄ αυτά . 

3]  Η παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή θα γίνεται στην αποθήκη  
του Νοσοκοµείου µε όλα τα έξοδα που απαιτούνται καθολοκληρία δικά του. 
 4]  Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών γίνεται από τριµελή 
επιτροπή του Νοσοκοµείου µε την παρουσία του προµηθευτή ή του νόµιµα 
εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του και αµέσως συντάσσεται το σχετικό 
πρωτόκολλο. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   3ο 
 
 Για κάθε τυχόν διαπιστουµένη παράβαση η επιτροπή συντάσσει 
πρωτόκολλο παράβασης το οποίο προσυπογράφεται απ΄ όλα τα µέλη της 
επιτροπής και τον προµηθευτή. 
 Ο προµηθευτής έχει δικαίωµα να διατυπώσει στο χώρο προσυπογραφής 
του πρωτοκόλλου τις τυχόν αντιρρήσεις του, επί των οποίων η επιτροπή µπορεί να 
δευτερολογήσει. 
 Η άρνηση υπογραφής του πρωτοκόλλου παράβασης από τον προµηθευτή 
αποτελεί γι΄ αυτόν ιδιαίτερο επιβαρυντικό στοιχείο. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   4ο 
 
 1]  Σε περίπτωση που ο προµηθευτής καθυστερήσει τα παραγγελθέντα είδη 
είτε παραλείψει ένα από αυτά, είτε δεν τα προσκοµίσει καθόλου , τότε το 
Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να προµηθευτεί τα είδη αυτά από το ελεύθερο 
εµπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά της τιµής µεταξύ της συµβατικής και της 
του ελεύθερου εµπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα 
προκύψει από την αιτία αυτή βαρύνουν τον προµηθευτή και καταλογίζονται σε 
βάρος του. 
 2]  Για κάθε γενικά παράβαση του προµηθευτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Νοσοκοµείου του επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π∆ 118/07. 
 3]  Τα πρόστιµα, οι καταλογισµοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκοµείου 
θα κρατούνται από το ποσό που έχει να πάρει ο προµηθευτής, ή την καλή εγγύησή 
του καλής εκτέλεσης της σύµβασης ή θα βεβαιώνεται σαν ∆ηµόσιο έσοδο και θα 
εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   5ο 
 
 Η πληρωµή της αξίας των ειδών θα γίνεται χωριστά για κάθε εκτελούµενη 
παραγγελία, κατόπιν εκδόσεως χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από το 
Νοσοκοµείο στο όνοµα του προµηθευτή και την θεώρησή του από την Υπηρεσία 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε βάση τα εξής δικαιολογητικά : 
α]  Όλα τα δικαιολογητικά του διαγωνισµού 
β]  Πρωτόκολλα παραλαβής του Νοσοκοµείου 
γ]  Τιµολόγιο του προµηθευτή 
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δ]  Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας και ασφαλιστικής  
     ενηµερότητας. 
Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε τις εξής κρατήσεις : 
α) ΜΤΠΥ 1,5%, ΧΑΡΤ.ΟΓΑ 2,4%  
β) ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 0,25%, ΧΑΡΤ. ΟΓΑ 2,4%  
γ) Τ.Α.Υ.Υ.Ε. 0,30%, ΧΑΡΤ. ΟΓΑ 2,4%  
δ) υπέρ Οργανισµών Ψυχικής Υγείας 2%  
ε) Φόρος 4% 
 Τα έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού στον τύπο και ο ΦΠΑ βαρύνουν 
στο Νοσοκοµείο. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   6ο 
 
 Τα προς προµήθεια είδη µε τις αντίστοιχες για το καθένα τιµές είναι τα 
ακόλουθα : 
Στην εταιρεία ………………………………………………… τα εξής είδη : 
 

(Στο άρθρο αυτό θα αναφέρονται τα είδη και σηµεία της Τεχνικής 
Περιγραφής του Προµηθευτή). 
 
 ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 Ο Προµηθευτής κατέθεσε σήµερα την υπ΄ αριθ.                                 
εγγυητική επιστολή της                                                                         µε το ποσό 
των                   ευρώ σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας 
σύµβασης ίση µε το 10% της αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν. Η εγγύηση 
αυτή που έχει θέση ποινικής ρήτρας θα επιστραφεί µετά την πλήρη και κανονική 
εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης. 

 Για τα υπόλοιπα θέµατα της παρούσας ισχύουν οι όροι της σχετικής 
διακήρυξης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας και οι σχετικές 
νοµοθεσίες.  

Η παρούσα σύµβαση η οποία αρχίζει µε την υπογραφή της συντάχθηκε σε 
τρία όµοια πρωτότυπα. 
 Μετά την ανάγνωση, βεβαίωση και υπογραφή της σύµβασης, οι 
συµβαλλόµενοι πήραν από ένα πρωτότυπο. 
 
 

Ο Ι     Σ Υ Μ Β Α Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ « Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ » 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                                Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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