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                                                               ANAΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

  
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                Νέα Ιωλία 2-9-2020 

1
ε
  ΄ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                                     Αξηζκ.Πξωη 23646 

ΓΔΝΙΚΟ  ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ 

                     

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ  ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14  233                         ΑΡ.  Γ/ΞΗ Π23/20 

 

ΣΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ                                                                                     

ΓΡΑΦΔΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ: Κ ρίδαο  

ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2132057790 

FAX:2132057038 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΝΔΑ 

ΣΡΟΥΗΛΑΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  

                                               (Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Π 23/20) 

  

 

Έρνληαο ππφςε : 

1.Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/13-7-10) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ 

ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαχγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2.Σνπ Ν. 3886/10 (ΦΔΚ Α΄173) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζπκθψλσο ηνπ άξζξνπ 377 Ν. 4412/2016. 

3. Σνπ Ν. 3871/2010 (Φ.Δ.Κ. 141/Α/2010), «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

4.Σνπ Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/ 22-11-2010 η.Ά'), «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο». 

5. Σνπ Ν. 4013/2011(Φ.Δ.Κ. 204/Α/15-09-2011), άξζξν 4 παξ. 3 ,γηα ηελ επηβνιή θξάηεζεο 

0,10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηφο Φ.Π.Α. ηεο αξρηθήο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο, ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη ηνπ άξζξνπ 61 παξ. 5 ηνπ Ν. 4146/2013 

«ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4013/2011». 

6. Σνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ». 

7. Σηο απφ 15-5-2020 θαη 3-2-2020  αηηήζεηο πξνκήζεηαο ηνπ Κνπ Μπεξηφιε 

Γεψξγηνπ Δπηζηεκνληθά Τπ.  Χ.Ρ.Λ.  θαη Καο Νίθε Βγφηδα – Υψιε  πληνλίζηξηα 

Αηκνδνζίαο  ηνπ Ννζνθνκείνπ.  
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 

  πλνπηηθφ    δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε ηερληθή 

θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ελλέα  ηξνρήιαησλ κεηαθνξάο 

κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ, ζπλνιηθήο  πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α.  

 

1.ΣΟΠΟ –ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 
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2.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ :  

χκθσλα  κε ην αξ 25 ηνπ Ν 4412/2016 , ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε 

ελψζεσλ , ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :  

α)ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο , 

β)ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)  

γ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο θαη  

δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ . 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή  

πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ  πξνζθνξά .Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη 

λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο 

κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα  ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.            

3.ΚΡΑΣΗΔΙ    

 Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο  ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο 

Φ.Π.Α  

    Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ. 

     Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο : 

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

επ΄απηνχ) 

γ) Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν  

Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ 

δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ  ΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄   

 4.Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη 

ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο . 

 

4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ –

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

  
Γξ  Πξνκεζεηψλ Ο Πξ/λνο Οηθ/θνχ   Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο  Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο  O Γηνηθεηήο  

 

 

 

 

Κ.ρίδαο           Γ Σζαβιήο               Γ. Λακπξνπνχινπ                    Δ.Ραπηνπνχινπ   Υαξαι Ν.Πξίθηεο  
 

 

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  
ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ  

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Ν 

Ιωλίαο 

Κωλζηαληνπνύιεην –

Παηεζίωλ 

(Πξωηόθνιιν) 

14/09/2020 εκέξα    

Γεπηέξα θαη ψξα 

14.30 π.κ 

Γεληθό Ννζνθνκείν Ν 

Ιωλίαο 

Κωλζηαληνπνύιεην –

Παηεζίωλ(Ακθηζέαηξν) 

15/09/2020 εκέξα       

Σξίηε θαη ψξα 10.30 

π.κ 
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                                                      ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Α΄ 

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ πλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 

(ΚΗΓΜΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ)  

2-9-2020 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ   Πξνκήζεηα ελλέα  ηξνρήιαησλ κεηαθνξάο 

κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ 

ΚΩΓΙΚΟ CPV (CPV 33141620-2) .  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ  5.000,00 επξψ, πιένλ ΦΠΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ Πξνκήζεηεο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ  Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ 7111 

ΠΟΟΣΗΣΑ -ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ      

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ   χκθσλα κε ην Παξάξηεκα  Γ 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ       

ΤΠΗΡΔΙΩΝ  
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη 

ηξίησλ λφκηκεο  θξαηήζεηο  

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% 

(πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 

0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

επ΄απηνχ) 

γ) Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή 

ππεξεζηψλ 

  (Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ 

πιελ ΦΠΑ).   

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ  

(ΑΡΘΡΟ 24  Ν. 2198/94) 
Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδή-

καηνο 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα 

πξνκήζεηεο      

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  -ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΡΟΥΗΛΑΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΜΟΛΤΜΑΣΙΚΩΝ 

 

 
1. Ο ζθειεηφο λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ αλνμείδσην ράιπβα-αηζάιη, ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ν εχθνινο θαζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 
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2. Σν θαπάθη λα είλαη πιαζηηθφ ή αλνμείδσην θαη ρξσκαηηθά θσδηθνπνηεκέλν 

(θφθθηλν-θίηξηλνν ρξψκα) 

3. Σν θαπάθη λα ελεξγνπνηείηαη κε πνδνκνριφ (πεληάι) 

4. Όιεο νη θνιιήζεηο λα είλαη ιεηαζκέλεο θαη γπξηζκέλεο πξνο ηα θάησ θαη κέζα γηα 

ηελ απνθπγή ηξαπκαηηζκψλ 

5. Να θέξεη ηέζζεξηο (4) πεξηζηξεθφκελνπο αληηζηαηηθνχο ηξνρνχο, εθ ησλ νπνίσλ 

νη δχν (2) λα θέξνπλ θξέλν 

6. Να έρεη δηαζηάζεηο ζπκβαηέο κε εθείλεο ησλ θφθθηλσλ θαη θίηξηλσλ 

ραξηνθηβσηίσλ ζπιινγήο κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ ρσξεηηθφηεηαο 60 ιίηξσλ 

7. Να θέξεη αλνμείδσηε βάζε ππεξπςσκέλε ή κε πεξηκεηξηθφ θάγθειν πξνζηαζίαο, 

γηα ηελ αζθαιή ζπγθξάηεζε ησλ ραξηνθηβσηίσλ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ 

1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv 

εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ην Ν 4412/2016 .  

1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία 

κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2) 

αληίγξαθα, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ. 

1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα. 

1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ 

ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή, 

δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.  

1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη: 

1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξωηόηππα αληίγξαθα κε 

ηελ έλδεημε πξωηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θωηνηππία απηώλ κε ηελ 

έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ) 

1.5.2. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν 

oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ ( πξωηόηππα 

αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξωηόηππν θαη θωηνηππία απηώλ κε 

ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν  ) 

ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε 

λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξάο. 
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1.5.3. Υωξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

εηο δηπινχλ ( πξωηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά  πξωηόηππε  θαη 

θωηνηππία απηήο  κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν ), ζηνλ νπνίν 

ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη 

απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο 

δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή 

ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 

γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα 

αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε 

«ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε 

έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο 

έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ. 

 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο : 

1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήιωζεο (ΣΔΤΓ)  ηνπ αξ. 79 παξ.  4 ηνπ Ν. 

4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 

1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 

εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα 

ηηο νπνίεο  νη  νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 
     β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016. 

Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):  

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 

φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  

Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 

δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)  

Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο  

Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή 

ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα 

κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)  

Σν e_ΣΔΤΓ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ 

(www.konstantopouleio.gr), κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ 

Ν. 4412/2016  

Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην 

δηαδηθηπαθφ http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint – 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ 

.xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ 

ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.  

http://www.konstantopouleio.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή 

ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ 

ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν 

Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν 

Τπνςήθηνο ζα δειψλεη: 

 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο 

έιαβαλ γλψζε  

 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 

  

3)Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ  

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

ΠΡΟΦΟΡΔ   

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα 

πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη  θαη ηελ πξνεγνχκελε 

εκέξα  ηνπ δηαγσληζκνχ  . 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Πξνζθνξέο πνχ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, 

εθπξφζεζκα ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ 

Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε 

απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά 

ζηνηρεία. 

Σα  πξνζθεξφκελα είδε   πξέπεη λα θαιχπηνπλ  ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή  θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην  . 

Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο 

απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε 

θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε 

δηαθήξπμε. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θωδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ 

παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζύκθωλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζύγθξηζεο 

ηωλ ηηκώλ ηωλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ 

ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπωο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία 

εκέξα πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ αλά δηαγωληζκό. 
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ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θωδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ 

ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήιωζε από ηνλ πξνκεζεπηή    

Σηκή αλώηεξε από απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη ωο απαξάδεθηε.  
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε απφθξνπζε φξνπ ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. 

Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν. 

ε πεξίπηωζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξωζεί εληαίνο δηαγωληζκόο από λνζνθνκείν πνπ 

ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο  άιινο δηαγωληζκόο από θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ . 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ  

Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε  ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο . 

ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ  

Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 

αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ 2000 ηνπ Ν 4412/2016  

ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ  

Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν  4412/2016 , ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη  

θαη γηα θάζε δεκία  πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο     

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  Γ ΄ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ 

ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ  

χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν 

νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο , ζχκθσλα  κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο . 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε 

ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε 

«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

α) Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ 

εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο –κέινπο ή ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά 

θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη, γηα ηα κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ 

νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε  ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή 

Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.  

β)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή 

ρψξαο, πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ 
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αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία 

αληίζηνηρα. 

γ)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή 

ρψξαο, θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα 

ζηελ Διιάδα, πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή ην ΓΔΜΗ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 

εθθαζάξηζε.  Γελ πξνζθνκίδεηαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε 

ζέζεο ζε εθθαζάξηζε. 

δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην. 

εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά 

πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 
 

 

 

                                          ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                                                   

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                                                                                              ΑΡ ΤΜΒΑΗ   /20 

1ε  ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ                              

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑ  

ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΩΝ 

                                                                                                                                                             

 

                                        

 

                                     ΤΜΒΑΗ  (πνζoύ  :      €  κε ΦΠΑ  ) 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελλέα  ηξνρήιαηωλ κεηαθνξάο κνιπζκαηηθώλ πιηθώλ 
  

Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΑ 

 

 

Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ………………………. 

Σφπνο θαηάξηηζεο : 

ηα γξαθεία ηνπ  Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ  

Ηκεξνκελία ιήμεο:                      κε δηθαίσκα κνλνκεξνχο δίκελεο παξάηαζεο 

 

 

πκβαιιφκελνη : 

 

1.Ο ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Ν. ΠΡΙΦΣΗ  Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ 

Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ  Ννζνθνκείνπ Ν Ισλίαο   θαινχκελνο ζην εμήο 

΄΄Ννζνθνκείν΄΄ θαη  

 

2.Η εηαηξεία ……………………………………………...λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ 

……………………………………… 

θαινχκελε ζην εμήο ΄΄ Πξνκεζεπηήο ΄΄ 

 

Β΄ ΟΡΟΙ  

 

 Σν  ΄΄Ννζνθνκείν΄΄ έρνληαο ππφςε : 
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1. Tελ αξηζκ 23/20 δηαθήξπμε  ηνπ ζπλνπηηθνχ επαλαιεπηηθνχ  δηαγσληζκνχ γηα ηελ 

πξνκήζεηα ελλέα  ηξνρήιαησλ κεηαθνξάο κνιπζκαηηθψλ πιηθψλ. 

2. Σελ απφ . . ………………………. απφθαζε Γηνηθεηή  ηνπ Ννζνθνκείνπ   κε ηελ νπνία 

θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ . 

3. Σελ απφ . . ………………………. απφθαζε Γηνηθεηή  ηνπ Ννζνθνκείνπ   ηνπ 

Ννζνθνκείνπ   κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ . 

 α λ α ζ έ η ε η 

 

ζηνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ     πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο: 

 

 ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 Η παξαιαβή ησλ πξντφλησλ ζα γίλεη   απφ επηηξνπή  πνπ ζα νξηζζεί απφ ην  

Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Ν 4024/2011 άξζξν 26.  

Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν 

νξηζηηθήο παξαιαβήο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δελ βξεζνχλ ζχκθσλα κε 

ηελ παξαγγειία ε επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην 

νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο . 

 

2.Αλ ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄΄παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ππεξεζίαο φξν ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε 

λνκνζεζία . 

. 
                                                                   ΑΡΘΡΟ 1

ν
 

ΠΛΗΡΩΜΗ /ΚΡΑΣΗΔΙ  

Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ  απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη 

πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα 

(60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ  ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη 

ππεξήκεξν θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν . 

Γηα ηα λνζνθνκεία  εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01      

Γηα ηελ εμφθιεζε ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄ ζα πξνζθνκίδεη  

1.Σηκνιφγην  

2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ. 

Σνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ζα βαξχλνπλ  

α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ) 

β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 

επ΄απηνχ) 

γ) Πνζνζηφ  2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο   

δ) Φφξνο  4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

 

 

                                                                   ΑΡΘΡΟ 2
ν
 

Γηα φηη δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζ  23/20 

Γηαθήξπμεο ηνπ ΄΄Ννζνθνκείνπ΄΄ θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία . 

 

ΑΡΘΡΟ 3
Ο
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ , απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα 

εθρσξήζεη ηελ ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην , λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ  παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 

ζπλαίλεζε ηνπ  λνζνθνκείνπ  . 
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Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα 

θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ 

147/15-11-90 . 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη 

ν πξνκεζεπηήο λα  απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ  πνπ έρεη εηζπξάμεη θα είλαη 

εθρσξεκέλα , ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ , κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε 

εθρψξεζεο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα  ηηκνιφγηα είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε 

ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ  . 

2. Ο ΄΄Πξνκεζεπηήο΄΄ δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά 

ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή αηηία . 

Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο , πξφζζεηε ζπκθσλία , 

παξνρή δηεπθφιπλζεο , παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά 

κφλν έγγξαθα θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο . 

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ 

ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο  άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή 

αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ . 

 

 

                                                           ΑΡΘΡΟ 4
Ο
 

ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ –ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ  

 

 

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                                                                          Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ  

  

 


