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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

ΚΩΓ. CVP 33122000-1 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ 

ΣΟ ΔΗΓΟ 
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΗΛΚΗ (Φνξέαο Κηιθίο) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 13.192,00€ ΔΤΡΩ, 

ΤΜΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ Φ.Π.Α. 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ 

ΔΗΓΖ – ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΣΗ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΕΖΣΟΤΝΣΑΗ ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 

 

Έρνληαο ππφςε: 
 

    1. Σηο δηαηάμεηο: 
1.1 Σνπ Ν. 2362/95 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/95) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ  Γαπαλψλ ηνπ 

Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ηνλ Ν. 3871/10 (Φ.Δ.Κ. 141/Α/10). 

1.2 Σνπ Ν. 2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ.  

Α  19/1.2.1995), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/1995 «Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» 

(Φ.Δ.Κ. Α   145/13.7.1995) 

1.3 Σνπ Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α  /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 

1.4 Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 

81/η.Α  /4-4-2005), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 3846/2010 (Φ.Δ.Κ. 

66/η.Α  /11-05-2010) θαη ηζρχεη. 

1.5 Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 134/η.Α  /18-6-2007) φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

1.6 Σνπ Ν. 3846/2010 (Φ.Δ.Κ. 66/η.Α  /11-05-2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» άξζξν 24 γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ θαη πνζνζηφ 2% επί ησλ 

ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (άξζξν 24 παξ.6). 

1.7 Σνπ Ν. 3861/2010 (Φ.Δ.Κ. 112/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «πξφγξακκα δηαχγεηα» 

θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.8 Σνπ Ν. 3918/2011 «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» άξζξν 13-14. 

1.9 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4024/2011 Φ.Δ.Κ. 226/η.Α  /27-10-2011 άξζξν 26 πεξί «ζπγθξφηεζεο ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε». 

1.10 Σνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α  /02-03-2001) πεξί βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.11 Σνπ Ν. 2690/99 θπξψζεηο ηνπ θψδηθα δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

1.12 Σνπ Ν. 2513/1997 «Κχξσζε ηεο ζπκθσλίαο πεξί Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ» 

(Φ.Δ.Κ.139/η.Α  /27.6.97). 
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1.13 Σνπ Ν. 4172/2013 (ΦΔΚ Α   167/23-7-13), άξζξν 64 παξ. 2. (Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο). 

1.14 Σνπ Ν. 4281/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

1.15 Σνπ Ν. 4320/2015 (ΦΔΚ 29η.Α  /19-3-2015 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο , ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο» άξζξν 37 (Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ πκβάζεσλ). 

1.16 Σνπ Ν. 2522/97 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο δεκνζίσλ έξγσλ , 

θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ». 

1.17 Σνπ Ν.4152/2013, ππνπαξ.Ε5 πεξί ζπλαιιαγψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ αξρψλ 

1.18 Σνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3730/08 (ΦΔΚ 262/Α/2008) 

1.19 Σνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3697/08 (ΦΔΚ 194/Α/2008) 

1.20 Σνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 2778/1999 

1.21 Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/η.Α  /2003) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2000/35/29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο». 

1.22 Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/η.Α  /2007) πιελ ηνπ άξζξνπ 25 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 157 ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160/8-8-2014)». 

1.23 Σνπ Π.Γ. 113/2010 (Φ.Δ.Κ. 194/η.Α  /22-10-2010) πεξί «αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

1.24 Σνπ Π.Γ. 146/2003  (ΦΔΚ 122/Α/2003) «Τπνρξεσηηθή Δθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ησλ 

Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο». 

1.25 Σελ ΚΤΑ 62008/ΔΓΓΔΚΟ 1992/30-12-2008 (ΦΔΚ 2657/Β/2008) 
 

    2. Σηο θάησζη απνθάζεηο: 
2.1 Σελ κε αξηζ. 5804/2014 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 3261/04-12-2014/η.Β΄), ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε 

ζέκα «Έγθξηζε Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη 

Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ, έηνπο 2014, κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ην 

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ηηο ινηπέο πεγέο. 

2.2 Σελ κε αξ. πξση. 6484/2014 Τ.Α. (ΦΔΚ 3693/η.Β΄/31-12-2014) κε ζέκα «Οξηζκφο Φνξέσλ δηελέξγεηαο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Φ.Τ.), έηνπο 

2014, πηζηψζεηο 2014-2015 θαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ησλ δηαγσληζκψλ». 

2.3 Σελ κε αξηζκ πξση. 421/24-03-2015 απφθαζε Γηνηθεηή 4
εο

 ΤΠΔ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο κε ζέκα 

«Οξηζκφο θνξέσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ζε εθαξκνγή ηνπ ΠΠΤΦΤ 2014». 

2.4 Σελ κε αξηζκ πξση. 1462/02-09-2015 απφθαζε Γηνηθεηή 4
εο

 ΤΠΔ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  

2.5 Σν ζέκα 24
ν
 ηεο ππ’ αξηζκ. 12

εο
/29-04-2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γ.Ν. Κηιθίο κε 

ζέκα «Έγθξηζε νξηζκνχ λνζνθνκείνπ σο θνξέαο δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο 2014». 

2.6 Σν κε αξ. πξση. 14847/05-06-2015 έγγξαθν 4
εο

 ΤΠΔ Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο  πεξί ηξνπνπνίεζεο ηνπ   

ΠΠΤΦΤ 2014 

2.7 Σελ κε αξ. πξση. 346/30-05-2016 Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο (ΑΓΑ: Ω6Ε84690Β2-59Τ) ε νπνία 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 392 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Τπεξεζίαο καο γηα ηελ 

δηελέξγεηα πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΠΤΤ2014. 
 

 

ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 
 
Πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, ζε ΔΤΡΧ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή γηα ηελ πξνκήζεηα ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΠΠΤΤ2014, ζχκθσλα κε ηη 

ηζρχνπζεο πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο. 

Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα αχμεζεο ή κείσζεο ηεο πνζφηεηαο θαηά 30% θαη 50% αληίζηνηρα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/07. 

 

 ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ: 13.192,00  Eπξψ κε Φ.Π.Α απφ πηζηψζεηο ηνπ Γ.Ν. Κηιθίο 

(Φνξέαο Κηιθίο)  

 Ζ δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ζα ππνγξαθνχλ ζα είλαη δώδεθα (12) κελώλ κε δηθαίσκα 

ηξίκελεο παξάηαζεο, θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο κε ηελ 

ζχκθσλε γλψκε ησλ αλαδφρσλ θαη εθόζνλ ππάξρεη νηθνλνκηθό ππόινηπν απηώλ.  
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 ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓIΔΝΔΡΓΔIΑ ΓIΑΓΧΝIΜΟΤ 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Κηιθίο 

17/06/2016 

ΧΡΑ: 11:00 

Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Κηιθίο 

17/06/2016 

ΧΡΑ: 12:00 

 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 
 

1. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν (επηηξνπή 

δηαγσληζκνχ) πνπ ζα νξηζζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

2. Καηά ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη νη πξνζθέξνληεο ή νη λφκηκνη 

εθπξφζσπνί ηνπο, εθφζνλ είλαη εθνδηαζκέλνη κε ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 

3. Πιεξσκή: H πιεξσκή ζα γίλεη ζε ΔΤΡΧ θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ εληαικάησλ 

πιεξσκήο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη γηα ηελ εμφθιεζε λα ππνβάιιεη 

ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ 

Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ 

είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 
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ΓΔΝIΚΟI ΟΡΟI 

Άξζξν 1o 
Πξνζόληα θαη δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 

 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ ηα Φπζηθά ή Ννκηθά Πξφζσπα ή Δλψ-

ζεηο/Κνηλνπξαμίεο απηψλ, ή ζπλεηαηξηζκνί . 

2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, κε πνηλή απόξξηςεο, καδί κε ηεv πξνζθνξά 

ηνπο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά : 
2.1. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α   75 ζηελ νπνία:  

 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Να αλαθέξνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη επίζεο δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε 

πηψρεπζε. 

 Όηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). 

 Όηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθά εθθαζάξηζε 

ηνπ λ. 1892/1990 (Α’ 101) φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα) θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά 

λνκηθά πξφζσπα). 

 Όηη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαηά ηα άξζξα 18, 34, 39 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαηά ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 Όηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο, ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπο είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη ζα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ ζχκβαζε. 

 Όηη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηνπλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ.  

 Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην 

2.2. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α   75 κε ηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε 

επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ε λνκηθή ηεο κνξθή θαη ε έδξα ηεο . 

2.3. Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986/Α   75 ζηελ νπνία: 

 Να δειψλνπλ φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακε-

ηάθιεηε απφθαζε:  

1. Γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 δειαδή γηα θάπνην απφ ηα 

αθφινπζα:  

-  ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο 

θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1).  

-   δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3, παξάγξαθνο 1, ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2).  

-  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκη-

θψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48).  

-   λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδε-

γίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηε-

ξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 

2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο 28.12.2001, 

ζει. 76) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α  173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 

3424/2005 (Α   305).  

2.  Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξν-

δνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο.  

3.  Γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικα-

ηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο.  
 

ε πεξίπησζε Έλσζεο, Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λφκηκνπ  εθπξνζψπνπ θάζε ζπκκεηέρνληνο ζηελ 

έλσζε φηη δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

ζπκκεηνρέο (ζρήκαηα δηαγσληδνκέλσλ). 

3. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ δηθαηνινγεηηθώλ, ε 

πξνζθνξά δελ ζα αμηνινγεζεί 
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Άξζξν 2o 

Υξόλνο - ηξόπνο θαηάξηηζεο θαη ππνβνιήο – δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο -  
ρξόvoο ηζρύνο ησv πξoζθoξώv, θαζώο θαη ινηπνί γεληθνί όξνη  

 

2.1. Οη ελδηαθεξφκελνη πoπ ζα ζπκκεηάζρoπv ζηov δηαγσvηζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv ηεv πξoζθoξά 

ηoπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φηη άιιo απαηηείηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ζ 

ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 

118/07). 

2.2. ΣΡΟΠΟ ΤΝΣΑΞΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
2.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη ζε δύν (2) αληίγξαθα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) 

απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. 

2.2.2. ην θάθειν ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:  

   Ζ ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ.  

   Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ (ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΗΛΚΗ) 

   Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ  

   Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

   Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα  

   Δθφζνλ ν θάθεινο απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα 

θέξεη ηελ έλδεημε: «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεί-
α».  

2.3. Ο ΔΝΗΑΗΟ ΦΑΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΗ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ 

ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ: 

Σνπο ηξεηο (3) παξαθάησ αλεμάξηεηνπο θαη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: 
 Έλαο (1) θιεηζηόο θάθεινο κε ηεv έλδεημε ΓIΚΑIΟΛΟΓΖΣIΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ, ζηov oπoίo ζα 

εζσθιείovηαη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε δύν (2) αληίηππα (ην έλα κε ηελ έλδεημε πξσηφηππν θαη 

ην άιιν κε ηελ έλδεημε αληίγξαθν). 

 Έλαο (1) θιεηζηόο θάθειoο κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝIΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηov oπoίo ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δύν (2) αληίηππα (ην έλα κε ηελ έλδεημε πξσηόηππν θαη ην άιιν 

κε ηελ έλδεημε αληίγξαθν). 

Δηδηθφηεξα, ζην θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπνζεηνύληαη: 

α. Σερληθή πεξηγξαθή, εγρεηξίδηα ρξήζεο, ηερληθά θπιιάδηα θαη απεηθνλίζεηο ηνπ πιηθνχ.  

β. Πηζηνπνηεηηθά, δειψζεηο ζπκκφξθσζεο ή άιια θαηάιιεια έγγξαθα, κε ηα νπνία πηζηνπνηείηαη ε 

θαηαιιειφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ (εάλ ππάξρνπλ).  

γ. Πηζηνπνηεηηθά δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαηά ηα ηζρχνληα δηεζλή ή/ θαη επξσπατθά ή/ θαη εζληθά 

πξφηππα (ISO, ΔΝ, ΔΛΟΣ θιπ.) ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ (εάλ ππάξρνπλ).  

δ. Αλαιπηηθφ ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ κε πνηλή απόξξηςεο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α), ζην νπνίν ζα δίλνληαη 

αλαιπηηθέο απαληήζεηο ζε φια ηα ζεκεία ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, κε – θαηά ην δπλαηφλ- 

ηήξεζε ηεο ίδηαο αξίζκεζεο ησλ δεηνχκελσλ  εηδψλ ηεο δηαθήξπμεο. 

 

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

Απηφ είλαη θχιιν ζπζρεηίζεσο ηεο πξνζθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζεο 

δηαθήξπμεο. ην Φχιιν απηφ ζα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηα φιεο νη ππάξρνπζεο ζπκθσλίεο ή 

απνθιίζεηο, ζε ζρέζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο επηζπλαπηφκελεο ηεο δηαθήξπμεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά αλαιπηηθά ζε θάζε παξάγξαθν κηα πξνο κηα κε ηελ ίδηα ζεηξά θαη 

αξίζκεζε. 

 Έλαο (1) θιεηζηόο θάθεινο κε ηελ έλδεημε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζηνλ νπνίν ζα 

ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή CD-ROM,  ζε 

δύν (2) αληίηππα (ην έλα κε ηελ έλδεημε πξσηόηππν θαη ην άιιν κε ηελ έλδεημε αληίγξαθν). 

2.4. Οη θάθειoη oηθovoκηθήο θαη ηερvηθήο πξoζθoξάο ζα είvαη ζθξαγηζκέvoη θαη ζα θέξoπv ηηο 

εvδείμεηο ηoπ θπξίσο θαθέιoπ. ε πεξίπησζε πoπ ηα ηερvηθά ζηoηρεία ηεο πξoζθoξάο δεv είvαη 

δπvαηφv ιφγσ ηoπ κεγάιoπ φγθoπ vα ηoπoζεηεζoχv ζηov θπξίσο θάθειo,ηφηε απηά 

ζπζθεπάδovηαη ηδηαίηεξα θαη αθoιoπζoχv ηov θπξίσο θάθειo κε ηεv έvδεημε "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΣΔΥΝIΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ" θαη ηηο ιoηπέο εvδείμεηο ηoπ θπξίσο θαθέιoπ. 

2.5. Οη πξoζθoξέο δεv πξέπεη vα έρoπv μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξoζζήθεο, δηoξζψζεηο. Δάv ππάξρεη 

ζηεv πξoζθoξά oπoηαδήπoηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη vα είvαη θαζαξoγξακκέvε θαη 

κovoγξακκέvε απo ηov πξoζθέξovηα, ην δε αξκφδην φξγαλν απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 
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πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε θαη λα κνλνγξάςεη θαη λα 

ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξoζθoξά απoξξίπηεηαη φηαv ππάξρoπv ζε απηή δηoξζψζεηο oη oπoίεο ηεv 

θαζηζηoχv αζαθή θαηά ηεv θξίζε ηεο επηηξoπήο αμηoιφγεζεο ηoπ δηαγσvηζκoχ. 

2.6. Ζ επηηξoπή πξoβαίvεη ζηεv απoζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησv πξoζθoξψv ηεv εκεξoκεvία θαη 

ψξα πoπ oξίδεηαη απo ηε δηαθήξπμε κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 
  Απνζθξαγίδνληαη oη θπξίσο θάθεινη θαζψο θαη oη θάθειoη ησv ηερvηθψv πξoζθoξψv, κovoγξάθovηαη 

δε θαη ζθξαγίδovηαη απo ηεv επηηξoπή φια ηα δηθαηoιoγεηηθά θαη oη ηερvηθέο πξoζθoξέο θαηά θχιιo. 

  Οη θάθεινη ησv oηθovoκηθψv πξoζθoξψv δεv απoζθξαγίδovηαη, αιιά κovoγξάθovηαη θαη 

ζθξαγίδovηαη απo ηεv επηηξoπή θαη ηoπoζεηoχvηαη ζ έvα vέo θάθειo o oπoίoο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη 

ππoγξάθεηαη απo ηεv ίδηα επηηξoπή. 

  Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηα θαηαηηζέκελα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο 

  Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ειέγρεη ηηο θαηαηηζέκελεο ηερληθέο πξνζθνξέο 

κφλν γηα ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

  Ζ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθξαγίδεη ηηο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ 

έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο θαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε απηψλ, θαη ζπληάζζεη ζπγθξηηηθφ πίλαθα ηηκψλ 

θαζψο θαη πξαθηηθφ νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη θάθειoη ησv oηθovoκηθψv 

πξoζθoξψv,γηα φζεο πξoζθoξέο δεv θξίζεθαv, θαηά ηεv αμηoιφγεζε ησv ηερvηθψv θαη ιoηπψv 

ζηoηρείσv,απoδεθηέο, δεv απoζθξαγίδovηαη αιιά επηζηξέθovηαη κεηά ηεv oιoθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηoπ δηαγσvηζκoχ. 

2.7. Μεηά ηεv θαηάζεζε ηεο πξoζθoξάο δεv γίvεηαη απoδεθηή, αιιά απoξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε 

θάζε δηεπθξίvεζε ή απφθξoπζε φξoπ ηεο δηαθήξπμεο. Γηεπθξηvίζεηο πoπ δίvovηαη απo ηoπο 

πξoζθέξovηεο oπoηεδήπoηε κεηά ηε ιήμε ηoπ ρξφvoπ θαηάζεζεο ησv πξoζθoξψv ηoπο δεv 

γίvovηαη δεθηέο θαη απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηvίζεηο δίvovηαη κφvo φηαv δεηoχvηαη 

απo αξκφδην φξγαvo, είηε εvψπηov ηoπ, είηε χζηεξα απo έγγξαθo ηεο ππεξεζίαο, κεηά απo 

ζρεηηθή γvσκoδφηεζε ηoπ oξγάvoπ. Απo ηηο δηεπθξηvίζεηο πoπ δίvovηαη, ιακβάvovηαη ππφςε 

κφvo εθείvεο πoπ αvαθέξovηαη ζηα ζεκεία πoπ δεηήζεθαv. 

2.8. Οη πξoζθoξέο ηζρχoπv θαη δεζκεχoπv ηoπο πξoκεζεπηέο γηα εμήληα (60) εκέξεο. Ζ έvαξμε ηεο 

πξoζεζκίαο αξρίδεη απo ηεv επoκέvε ηεο δηεvέξγεηαο ηoπ δηαγσvηζκoχ. 

2.9. Πξoζθoξά πoπ oξίδεη ρξόvo ηζρύoο κηθξόηεξo ηoπ πξoβιεπόκεvoπ απo ηεv παξoύζα 

δηαθήξπμε, απoξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

2.10. Ζ ηζρχο ηεο πξoζθoξάο κπoξεί vα παξαηαζεί εθφζov δεηεζεί απo ηεv Τπεξεζία, πξίv απo ηεv 

ιήμε ηεο, θαηά αvψηαηo φξηo γηα ρξovηθφ δηάζηεκα ίζo κε ηo πξoβιεπφκεvo απo ηε δηαθήξπμε. 

  

 
Άξζξo 3o 

Σκεκαηηθή Πξνζθνξά - Αληηπξνζθνξέο 
 

3.1. Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα ηκήκα ησλ δεηνπκέλσλ εηδώλ όπσο απηά εκθαλίδνληαη 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ ηεο δηαθήξπμεο. 

3.2. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππoβoιήο ηoπο απoξξίπηovηαη σο 

απαξάδεθηεο. 

3.3. Δπίζεο, δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο φπσο επίζεο θαη απηφλνκεο δηαθνξεηηθέο 

πξνζθνξέο απφ ηνλ ίδην ζπκκεηέρνληα. 

      Άξζξν 4o 
Σηκέο πξνζθνξώλ – Νόκηζκα 

 

4.1. Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. Πξνζθνξέο πνπ 

δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε ΔΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα ζα απνξξί-

πηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

4.2. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε λφκηκε 

επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. ζα 

δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε, ζε πεξίπησζε δε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δη-

νξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία.  

4.3. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία 

(άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγ-
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γπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κε-

γαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.  

4.4. Απφ ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο θαη 

θάζε ηχπν πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. Τπεξεζία ή πξντφλ ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαηά ηελ 

Σερληθή Πξνζθνξά θαη δελ αλαθέξεηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ή αλαθέξεηαη ρσξίο ηηκή, 

ζεσξείηαη φηη πξνζθέξεηαη κε κεδεληθή αμία.  

4.5. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο θάλεη έθπησζε, νη ηηκέο πνπ ζα αλαθέξνληαη ζηνπο 

Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο γηα θάζε ππεξεζία ή πξντφλ ζα είλαη νη ηειηθέο ηηκέο κεηά ηελ 

έθπησζε. Δπίζεο δελ επηηξέπνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπλνιηθέο εθπηψζεηο ζε επί ε-

πηκέξνπο αζξνίζκαηα ή επί ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Πξνζθνξάο.  

4.6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη 

εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε.  

4.7. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.  

4.8. Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο. Οη 

ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είvαη δεζκεπηηθέο γηα ηov πξoκεζεπηή θαη απνθιείεηαη  ε αvαζεψξεζε ησv 

ηηκψv ηεο πξνζθνξάο ή oπoηαδήπoηε αμίσζε ηνπ πξoκεζεπηή πέξαv ηνπ αvηηηίκoπ πνπ 

αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, νη δηαγσληδφκελνη δελ δηθαηνχληαη, θαηά ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο 

ηνπο, λα ππνβάιινπλ λέν πίλαθα κε ηελ ηηκή πξνζθνξάο.  

4.9. Δάλ ζην δηαγσληζκφ νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζα εμεηάδνληαη ιεπην-

κεξψο νη πξνζθνξέο πξηλ ηελ έθδνζε απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα δεηείηαη 

απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο. 

Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπ-

λήζηζηα ρακειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

4.10. Πξνζθνξέο πνπ νη ηηκέο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε απνξξίπηνληαη.  

 

 

Άξζξν  5o 
Απόξξηςε πξνζθνξώλ 

 

Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: 

5.1.  Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ δεηείηαη. 

5.2.  Έιιεηςε πιήξνπο θαη αηηηνινγεκέλεο ηεθκεξίσζεο ηεο θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ. 

5.3.   Πξνζθνξά κε ρξφλν πινπνίεζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ πξνβιεπφκελν.  

5.4.   Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν απφ ην δεηνχκελν ρξφλν ηζρχνο.  

5.5.   Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε.  

5.6.   Πξνζθνξά πνπ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο απφ απαξάβαηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

5.7.   Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  

5.8.   Πξνζθνξά πνπ ην ζπλνιηθφ ηεο ηίκεκα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.  

5.9.   Αζπλήζηζηα ρακειή Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςή-

θην Αλάδνρνο έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κε-

ηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρα-

κειέο, ε Πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.  

5.10. Γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ηπρφλ ιφγν πνπ απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  

 
 

Άξζξν  6o 
Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ - θαηαθύξσζε δηαγσληζκνύ 

 

6.1. H θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίvεη κε θξηηήξηo ηεv ΥΑΜΖΛΟΣΔΡΖ ΣΗΜΖ. Γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ηειηθνχ κεηνδφηε αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη 

είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

6.2.  Πξνζθνξά πoπ είvαη αφξηζηε θαη αvεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππo αίξεζε, απoξξίπηεηαη σο 
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απαξάδεθηε, κεηά απo πξoεγoχκεvε, γvσκoδφηεζε ηνπ αξκφδηoπ γηα ηεv αμηoιφγεζε ησv 

απoηειεζκάησv ηνπ δηαγσληζκνχ oξγάvoπ. 

6.3. Πξoζθoξέο πoπ παξoπζηάδoπv, θαηά ηεv θξίζε ηνπ αξκφδηoπ γηα ηεv αμηoιφγεζε ησv 

απoηειεζκάησv ηνπ δηαγσληζκνχ oξγάvoπ, oπζηψδεηο απoθιίζεηο απo ηνπο φξoπο θαη ηηο 

ηερvηθέο πξoδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο.  

6.4. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ αλαθεξχζζεηαη ν αλάδνρνο ηεο πξνκήζεηαο. 

6.5. Ζ ηειηθή θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαθνηλσζεί απφ ηελ Γηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

εγγξάθσο ζηoλ αvαθεξπρζέvηα αλάδνρν. 

6.6. Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε ην έξγν, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο ύςνπο 5% 

ηνπ ζπλφινπ ηεο θαηαθχξσζεο ρσξίο ην ΦΠΑ.. 

 
 

Άξζξν  7o 
Γηθαίσκα Μαηαίσζεο 

 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκά-

ησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί ην δηθαίσκα:  

α.   λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ  

β.   λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 

φξσλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο  

γ.   λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκά-

ηεπζεο, εθ’ φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκν-

ζίσλ ζπκβάζεσλ.  

 
Άξζξν 8

ν
 

Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζύκβαζεο 
 

8.1.  Ζ Αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ επηιεγέληα απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο Καηαθχξσζεο θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή χκβα-

ζε. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε 

δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.  

8.2.  Ζ χκβαζε πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε Γηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ.  

8.3.  ε πεξίπησζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηάξηηζεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέ-

λνπ ηεο χκβαζεο, ζα ιήμεη ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έγθαηξε 

παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαηά ηνλ εθηηκνχκελν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θεηκέ-

λνπ ηεο χκβαζεο απαηηνχκελν ρξφλν.  

8.4.  Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο χκβαζεο θαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δέθα (10) 

εκεξώλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη γηα 

ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

φξσλ ηεο χκβαζεο. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ην 

αξγφηεξν κέζα ζε 15 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξί-

πησζε φκσο απηή ν ρξφλνο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ αξρίδεη λα ππνινγίδεηαη κεηά απφ 10 

εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο αλαθνίλσζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο 

δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε, ε Τπεξεζία επηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο θείκε-

λεο δηαηάμεηο θπξψζεηο. 

8.5.   Ζ χκβαζε ζα θαηαξηηζηεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνο, ζα δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη δελ 

κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο.  
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Άξζξν 9

ν
 

Δθρσξήζεηο – Μεηαβηβάζεηο 
 

Ο Πξνκεζεπηήο δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε χκβαζε ή κέξνο απηήο ή ηηο εμ απηήο 

πεγάδνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Καη’ εμαίξεζε 

ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ζε Σξάπεδα ηεο 

επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 
 

Άξζξν 10
ν
 

Σξόπνο Πιεξσκήο – Κξαηήζεηο 
 

10.1. Όιεο νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξψ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ην ρξφλν πιεξσκήο θαη ζε ρξφλν πξνζδηνξη-

δφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικά-

ησλ. 

10.2. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, φπσο απηά ζα 

πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. 

10.3. Γηα φιεο ηηο πιεξσκέο ζα εθδίδνληαη ηα απαξαίηεηα λφκηκα παξαζηαηηθά / δηθαηνινγεηηθά. Απφ 

θάζε ηηκνιφγην ηνπ Αλάδνρνπ ζα γίλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχν-

ληεο θάζε θνξά Νφκνπο θαη ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιεξσκή είλαη ηα εμήο: 
  Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο. 

  Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή. 

  Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

  Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 

10.4. Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ζα θαιπθ-

ζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

10.5. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο: 
i. πνζνζηφ 2% επί ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη θάζε άιινπ πνζνχ 

παξαθαξαηνχκελνπ ππέξ ηξίησλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ. ΓΤ6α/Γ.Π./νηθ.36932/17-03-2009 Κ.Τ.Α. ζε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3580/2007. 

ii. πνζνζηφ 0,1% Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ Ν. 4013/2011 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ν. 4072/2012 άξζξν 38 παξαγ. 2β & ην Ν.4146/2013 άξζξν 61, 

πνπ ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ζ ελ ιφγσ θξάηεζε ππφθεηηαη ζε ηέινο ραξηφζεκνπ 3% (πιένλ 20% 

εηζθνξάο ππέξ ΟΓΑ επ’ απηνχ). 

iii. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο  

10.6 ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

εμήληα (60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξ-

ρή (νθεηιέηεο), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (ΦΔΚ138/Α/05-06-2003) «Πξν-

ζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-06-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκε-

ζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη 

νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή 

ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ 

νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο». 
 

 

Άξζξν 11o 
Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 

11.1. Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ απνθα-

ιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή 

ησλ ππεξεζηψλ, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη 
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γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε 

ζπλεξγαδφκελνο κε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ 

ηνλ Αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο θαη ηελ παχζε θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

11.2. Ο Πξνκεζεπηήο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα 

ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφ-

ηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε θαλέλα ηξφπν, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ηεο ζπλαίλεζε. 
 

 

 

Άξζξν 12o 
Κπξώζεηο – Λύζε – Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο – Έθπησζε Αλαδόρνπ 

 

12.1. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιιεη θπξψζεηο κε ηε κνξθή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε, 

ζηελ νπνία ν Αλάδνρνο θαζπζηεξεί, ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, ηελ παξάδνζε, 

πέξαλ ησλ ρξνληθψλ πεξηζσξίσλ πνπ αλαθέξνληαη θαη γίλνληαη ακνηβαία απνδεθηά ζηε ζχκβα-

ζε. Σα πξφζηηκα νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ 

(Π.Γ. 118/07). Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ηελ επρέξεηα λα εηζπξάμεη ηα πξφζηηκα είηε ζε 

κνξθή παξαθξάηεζεο απφ πιεξσκέο, είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο.  

12.2. ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλσλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Αλάδνρνπ ή 

ζε πεξίπησζε παξάβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν νηνπδήπνηε απφ ηνπο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο θαη 

ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή πιεκκεινχο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο δηθαηνχηαη λα 

θεξχμεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην θαη λα ιχζεη ηε ζχκβαζε αδεκίσο γηα ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

12.3. Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη, αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη 

ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε αλψηεξε βία ή ζε ππαηηηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

12.4. ε πεξίπησζε έθπησζεο, θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο 

θαιήο εθηέιεζεο θαη ππνρξενχηαη ν Αλάδνρνο ζε απνθαηάζηαζε θάζε δεκίαο απφ ηελ παξάβα-

ζε γηα ηελ νπνία επηβιήζεθε ε έθπησζε. Γηα ηε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Αλάδνρνπ έθπησηνπ, 

έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07 
 

Άξζξν 13o 
Δθαξκνζηέν Γίθαην 

 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ 

εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο 

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο 

πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα δηθαζηήξηα πνπ εδξεχνπλ ζην Κηιθίο.  

Γελ απνθιείεηαη φκσο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθ-

ζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ζηα δηθαζηήξηα, ζε δηαηηεζία, ζχκθσλα πάληα 

κε ηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, 

ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 
Άξζξν 14o 

Γιώζζα Δγγξάθσλ Γηαγσληζκνύ 
 

Όια ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηφλ, 

ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 
 
 

16PROC004531108 2016-06-06

ΑΔΑ: Ω0ΦΦ4690Β2-ΦΜ7



ειίδα 11 απφ 14 

Άξζξν 15
ν
 

Παξάδνζε πιηθώλ – Παξαιαβή πιηθώλ 
 

15.1 Ζ παξάδνζε ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα γίλεηε εληφο δηαζηήκαηνο ηξηώλ (3) εκεξώλ απφ 

ηελ έγγξαθε παξαγγειία ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

15.2 Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεη ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο ηνπ Γ. Ν. Κηιθίο πνπ ζα 

ζπζηαζεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν πνζνηηθήο παξαιαβήο. 

15.3 Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη έμνδα ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απνζήθεο ηνπ αξκφδηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ζηνλ παξαθάησ ηφπν: 
 Γεληθφ Ννζνθνκείν Κηιθίο (Φνξέαο Κηιθίο): Ννζνθνκείνπ 1 , Σ.Κ. 611 00 Κηιθίο 

15.4 Ζ παξάδνζε πιηθψλ ζα γίλεη εληφο δώδεθα (12) κελώλ απφ ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

 
Άξζξν 16o 

Γλσζηνπνίεζε Γηαγσληζκνύ. 
 

16.1. Σα ηεχρε ησλ δηαθεξχμεσλ ζα δηαηίζεηαη απφ ηo Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 10:00 έσο 12:00. 

16.2. Πεξίιεςε δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Κηηξίνπ Γηνίθεζεο ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Κηιθίο.  

16.3. Αληίγξαθν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ζην «http://et.diavgeia.gov.gr/f/kilkis_hospital», ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γ.Ν. Κηιθίο        

«http://www.ghkilkis.gr»  θαη ζην ΚΖΜΓΖ. 
    

 

 

Άξζξν 17o 
Γεληθά 

Γηα φηη δελ  πξνβιέπεηαη απφ  ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη oη πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.  

 

 

 
ΤΝΖΜΜΔΝΑ 

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α» - ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β» - ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

              

 

 

 

    Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ  Γ. Ν. ΚΗΛΚΗ 

 

 

 

                              ΒΛΑΥΟΤ ΜΑΡΗΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄ 
 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
ΚΩΓΗΚΟ  CPV  33122000-1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 13.192,00€  
   

Α. ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΔΗΓΖ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
 

A/A 
ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ  

ΕΖΣΟΤΜΔΝΟΤ ΔΗΓΟΤ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ – ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΣΔΜ. 

1 ΠΑΚΔΣΑ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ Καζέηα θαθνζξπςίαο γηα κεράλεκα ACURUS ΣΔΜΑΥΗΟ 50 

2 
ΜΗΚΡΟΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ 

ΑΠΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΥΑΛΤΒΑ  

Σξηγσληθά, θεθακέλα  (άλσ /θάησ θνπηηθή 

επηθάλεηα)  2,75mm - 2,80mm 
ΣΔΜΑΥΗΟ 10 

3 ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΓΥΤΖ  εη πιύζεο αλαξξόθεζεο ηηηαλίνπ  ΣΔΜΑΥΗΟ 4 

4 ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΗ Υξσζηηθή Trypan blue (ζε flacon ή ζύξηγγα) ΣΔΜΑΥΗΟ 15 

5 ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΔΚΠΛΤΖ ΟΦΘ/ΚΑ 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα ηύπνπ BSS γηα 

ελδνβνιβηθή ρξήζεο ζηελ εγρείξηζε ηνπ 

θαηαξξάθηε (πιαζηηθό θηαιίδην 15-20 ml) 

ΣΔΜΑΥΗΟ 425 

6 ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΔΚΠΛΤΖ ΟΦΘ/ΚΑ 

Ρπζκηζηηθό δηάιπκα ηύπνπ BSS γηα 

ελδνβνιβηθή ρξήζεο ζηελ εγρείξηζε ηνπ 

θαηαξξάθηε (500 ml παιίλε θηάιε) 

ΣΔΜΑΥΗΟ 160 

7 ΠΟΓΓΟΗ / ΣΑΜΠΟΝ Αηκνζηαηηθά νθζαικνινγηθά ξαβδάθηα  ΣΔΜΑΥΗΟ 15 

8 ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ 
Ταινπξνληθό λαηξην 1% - 1,2%,   

(ζε ζπζθεπαζία 1,0ml – 1,1ml) 
ΣΔΜΑΥΗΟ 270 

9 ΗΞΧΓΟΔΛΑΣΗΚΟ ΓΗΑΛΤΜΑ  
Ταινπξνληθό λάηξην 3%  

(ζε ζπζθεπαζία 1,0ml – 1,5ml) 
ΣΔΜΑΥΗΟ 210 

10 ΠΟΓΓΟΗ / ΣΑΜΠΟΝ Σακπόλ νθζαικνινγηθά απνζηεηξσκέλα ΣΔΜΑΥΗΟ 280 

11 ΓΗΑΘΔΡΜΗΔ  Γηαζεξκία νθζαικνι. κηαο ρξήζεσο ΣΔΜΑΥΗΟ 40 

12 ΣΤΛΔΟ ΤΑΛΟΔΗΓΔΚΣΟΜΖ  

Βηηξεναθάγνο πξόζζηνο (θαθνζξπςίαο) 

ηπιεόο πξόζζηαο / νπίζζηαο παινεηδεθηνκήο  

πξνζαξκνδόκελνο ζε αληίζηνηρν κεράλεκα 

θαθνζξπςίαο ACURUS πξόζζηαο παινεηδε-

θηνκήο 

ΣΔΜΑΥΗΟ 15 

13 
ΜΑΥΑΗΡΗΓΗΑ ΦΑΚΟΘΡΤΦΗΑ  (tip) 

ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΑ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ 

Tip θαθνζξπςίαο 30
ν
 (ηύπνπ Mikrotip γηα ην 

κεράλεκα θαθνζξπςίαο ACURUS)  
ΣΔΜΑΥΗΟ 40 

14 ΒΔΛΟΝΔ ΑΝΑΗΘΖΗΑ 

Βειόλεο νθζαικνινγηθήο Μ.ρ. βαηόηεηαο 

δαθξπτθώλ πόξσλ  (Οπηζζνβνιβίαο/ 

παξαβνιβηαο / αλαηζζεζίαο ηύπνπ Atkinson 

23/25 G, 32 mm) 

ΣΔΜΑΥΗΟ 20 

 

 

 
  

Β. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  

1. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη νπσζδήπνηε, επί πνηλή απόξξηςεο, λα αλαθέξεηαη ε εκπνξηθή 

νλνκαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

2. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαη’ αξρήλ,  δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. Ζ 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ ζέιεη λα εμεηάζεη 

δείγκα λα δεηήζεη απηφ απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ο πξνζθέξσλ πξέπεη, επί πνηλή απόξξηςεο, 

λα αλαηαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ εληφο απνθιεηζηηθνχ 

δηαζηήκαηνο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ιήςεο εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηεο επηηξνπήο. 

3. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεηγκάησλ δχλαηαη λα πξνβεί ε Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζε 

καθξνζθνπηθφ έιεγρν, ζε πξαθηηθή δνθηκαζία ή θαη ρεκηθή εμέηαζε εάλ απαηηεζεί. 
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ειίδα 13 απφ 14 

 

Β. ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζπκπιεξψλεη ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζπκκφξθσζεο κε ηελ απφιπηε επζχλε ηεο αθξίβεηαο 

ησλ δεδνκέλσλ .  
 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 

1  ΝΑΗ 
  

2  ΝΑΗ 
  

3  ΝΑΗ 
  

4  ΝΑΗ 
  

5  ΝΑΗ   

6  ΝΑΗ 
  

7  ΝΑΗ 
  

8  ΝΑΗ 
  

9  ΝΑΗ   

10  ΝΑΗ   

11  ΝΑΗ   

12  ΝΑΗ   

13  ΝΑΗ   

14  ΝΑΗ   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄  

Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Δπεμεγήζεηο ζπκπιήξσζεο πίλαθα 

(α)   Αλαγξάθεηαη ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο φπσο απηφο νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε θαη ζην αληίζηνηρν δεηνχκελν είδνο. 

(β)   Αλαγξάθεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ δεηνχκελνπ είδνπο φπσο νξίδεηαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. 

(γ)   Αλαγξάθεηαη ν θσδηθφο αξηζκφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο απαξηίδεηαη απφ επηκέξνπο είδε ηφηε 

αλαγξάθεηαη ζηε παξνχζα ζηήιε ν ινγφηππνο «Χο Δπηζπλαπηφκελνο πίλαθαο» θαη ζπληάζζεηαη ηδηαίηεξνο πίλαθαο κε αλάιπζε ησλ επηκέξνπο θσδηθψλ εηδψλ. 

(δ)   Αλαγξάθεηαη ε πεξηγξαθή θαη ε εκπνξηθή νλνκαζία ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

(ε)   Αλαγξάθεηαη ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ηνπ είδνπο θαη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ είδνπο. 

(ζη) Αλαγξάθεηαη ε ηηκή πξνθνξάο ηνπ είδνπο ρσξίο ην ΦΠΑ (αξηζκεηηθψο). Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν είδνο απαξηίδεηαη απφ επηκέξνπο 

είδε, ε ηηκή πξνζθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηφ ην πεδίν αθνξά ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ επηκέξνπο εηδψλ. ηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα ηεο ζηήιεο (γ) ζπ-

κπεξηιακβάλνληαη νη επηκέξνπο ηηκέο ησλ εηδψλ. Ζ ηηκή ηεο ζηήιεο (ζη) απνηειεί ηε κφλε ζπγθξηηηθή ηηκή πνπ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ.   

(δ)   Αλαγξάθεηαη ε ηηκή πξνζθνξάο ηνπ είδνπο ρσξίο ην ΦΠΑ (νινγξάθσο).  

(ε)   Αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ ΦΠΑ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο. 

(ζ)   Αλαγξάθεηαη ε ζπζθεπαζία ηνπ είδνπο ζηελ νπνία αληαπνθξίλεηαη ε πξνζθεξφκελε ηηκή. 

(η)   Αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ηεο ειάρηζηεο παξαγγειίαο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.   

(θ)  Αλαγξάθεηαη ε ηηκή θαη ν θσδηθφο παξαηεξεηεξίνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο.  

α/α Πεξηγξαθή εηδψλ 

Κσδηθφο 

πξνζθεξφκε-

λνπ είδνπο 

Πεξηγξαθή / 

Δκπνξηθή 

νλνκαζία 

πξνζθεξφκε-

λνπ είδνπο 

Καηαζθεπα-

ζηηθφο Οίθνο 

/ Δξγνζηάζην 

Καηαζθεπήο 

Σηκή 

πξνζθνξάο 

ρσξίο ΦΠΑ 

(αξηζκεηηθψο) 

Σηκή 

πξνζθνξάο 

ρσξίο ΦΠΑ 

(νινγξάθσο) 

Πνζνζηφ 

ΦΠΑ 

πζθεπαζία 

πξνζθεξφ-

κελεο ηηκήο 

Διάρηζηε 

πνζφηεηα 

παξαγγειί-

αο 

Σηκή θαη θσδηθφο 

παξαηεξεηεξίνπ 

Τπνπξγείνπ 

Τγείαο 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) (ζη) (δ) (ε) (ζ) (η) (θ) 

…. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. 
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