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    ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
    ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ  

    6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
    ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΛΙΓΑ 

    ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΡΓΟΤ  
 ΚΟΡΙΝΘΟΤ 191 Σ.Κ.21231  
 Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ  
 Σκήκα Οηθνλνκηθφ  
 Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 
 Πιεξνθνξίεο: Η. Γηαλλαθνχιεο  

 Σει.2751360172 
 Fax: 2751360170  
 e-mail: promithies1@gna.gr  

 
           Γ Η Α Θ Ζ Ο  Μ Ζ 

 
ΠΛΝΞΡΗΘΝ  ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα εληνληψλ (ιεπθά & πξάζηλα) (CPV 39512100-5), πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά  απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε ηηκή). 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ 

ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ υνοπτικόσ  Διαγωνιςμόσ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά  
αποκλειςτικά βάςει τιμήσ (Χαμηλότερη τιμή) 

ΧΡΟΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Ημερομηνία: 08-11-2019 

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν.Μ. Άργουσ, Κορίνθου 191 
Αργοσ, Σ.Κ. 21231 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  εληφληα (ιεπθά & πξάζηλα) 

Κωδικόσ Αριθμοφ Εξόδου (ΚΑΕ) 1529 

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 39512100-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   5.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ Σεμάχιο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΕΞΗΝΣΑ (60) ΗΜΕΡΕ  
  

ΑΡΓΟ 23-10-2019 
      ΑΡ. ΓΙΑΚ.: 36 
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Έρνληαο ππόςε: 
 
Α. Ρηο δηαηάμεηο: 

1. Σνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45Α'/09-03-1999) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15. 
2. Σνπ Ν.2121/1993 (ΦΔΚ 25Α'/03-03-1993) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη 

Πνιηηηζηηθά Θέκαηα». 
3. Σνπ Ν.2859/2000 (ΦΔΚ 248Α’/07-11-2000) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο». 

4. Σνπ Ν. 3580/2007(Φ.Δ.Κ. 134/Α/2007) «Πξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην 
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη. 

5. Σνπ Ν. 3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη  

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

«Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 112 Α΄/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη. 

6. Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204Α’/15-09-2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…». 

7. Σνπ Ν. 4052/1-03-2012(Φ.Δ.Κ. 41/ Α΄/1-03-2012) «Νφκνο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείσλ Τγείαο & 

Κνηλ/θεο Αιιειεγγχεο θαη Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο». 
8. Σνπ Ν.4152/2013 «Γηα θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο» (πξνζαξκνγή ζηελ νδεγία  2011/7/ΔΔ)»(ΦΔΚ Α 107 /9-05-2013) 
9. Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ Α΄74/26-03-2014), άξζξν 1 (πεξί θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο 

επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ. 

10. 6. Σνπ Ν. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143 Α΄/2014), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 
11. Σνπ Ν. 4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-14) άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί 

λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ. 
12. Σνπ Π. Γ 28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-15): Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα. 
13. Σνπ Π. Γ 80/16 (ΦΔΚ 145 Α/5-8-16) πεξί «Αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο»  

14. Σνπ Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 

ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147 Α΄/2016) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρχεη. 

15. Σνπ Ν.4605/2019 (ΦΔΚ 52Α’/01-04-2019) «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία (ΔΔ) 2016/943 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ινπλίνπ 

2016 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δελ έρνπλ απνθαιπθζεί (εκπνξηθφ απφξξεην) απφ ηελ παξάλνκε απφθηεζε, ρξήζε θαη 

απνθάιπςή ηνπο (EEL 157 ηεο 15.6.2016)-Μέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

 

Β. Ρηο Απνθάζεηο θαη έγγξαθα: 
 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 24ε/18-6-2019 (ζέκα 15ν) απφθαζε Γ..  ηνπ Γ.Ν.  Αξγνιίδαο ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ 2019. 

2. Σν ππ’ αξηζ. πξση 11714/02-10-2019  ΑΓΑΜ: 19REQ005667164  πξσηνγελέο αίηεκα. 

3. Η ππ’ αξηζ. πξση 2529/08-10-2019 ΑΓΑ: Χ8Σ94690Β4-ΒΑΟ Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 
4. Σελ ππ’ αξηζ. 43ε/16-10-2019 (ζέκα:12ν) πξάμε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αξγνιίδαο ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ηνπ ζπλνπηηθνχ  δηαγσληζκνχ. 

 

ΞΟΝΘΖΟΠΠΝΚΔ 
 

πλνπηηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα εληνληψλ (ιεπθά & πξάζηλα) (CPV 39512100-5), 
πξνυπνινγηζκνχ 5.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (Υακειφηεξε 

ηηκή). 
 

 

ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

 

1. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 
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Αλαζέηνπζα Αξρή: Γεληθφ Ννζνθνκείν Αξγνιίδαο – Ν.Μ. Άξγνπο,  Κνξίλζνπ 191 Αξγνο ΣΚ. 21231, 
Αξγνο, Σειέθσλν: 27513 60172 Φαμ: 2751360170 
 
E-mail:  promithies1@gna.gr 

Πιεξνθνξίεο: Η. Γηαλλαθνχιεο 

   

2. ΡΝΞΝΠ - ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 
ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΞΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 

   

Πξσηφθνιιν 
07-11-2019 

Γεληθφ Ννζνθνκείν 
Αξγνιίδαο – Ν.Μ. Άξγνπο 08-11-2019 

Ηκέξα: Πέκπηε  

ΚΟΡΙΝΘΟΤ 191 ΑΡΓΟ 
Σ.Κ.21231 Ηκέξα: Παξαζθεπή  

Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΓΑ –
Ν.Μ.ΑΡΓΟΤ 

Ώξα 14:30  Ώξα: 12:00π.κ.  

    

 

Οη ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο κέρξη ηηο 07-11-
2019 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 14:30κ.κ. ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, Γ/λζε: 
Κνξίλζνπ 191 Αξγνο Σ.Κ.21231. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
επί ηεο Κνξίλζνπ 191 Άξγνο  (ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ), ζηηο 08-11-2019 εκέξα 
Ξαξαζθεπή θαη ώξα 12:00π.κ. 

 

3. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 
 

Πξνο  δηεπθφιπλζε  ησλ  ελδηαθεξνκέλσλ,  ην  πιήξεο  θείκελν  ηεο  Γηαθήξπμεο  δηαηίζεηαη  
ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (www.gna.gr ) θαζψο θαη ζην 

Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..). 
 

4. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

 
Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ άξζξν ην νπνίν 

απνηειεί  Τπεχζπλε Γήισζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ 
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε θαη παξέρεη πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ Άξζξνπ 73 παξ.1,2,& 4 εδάθην α θαη ζ ηνπ Ν 

4412/2016. 
Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο  είλαη νη εμήο : 

4.1  πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986, φπσο εθάζηνηε   
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 
παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο 

ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο α έσο θαη ζη, ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 73, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 
Α΄/2016), δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: 

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

πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42). 

 δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), 

θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ 

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

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 

48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), 

ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 
2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε ε 

πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε 

 
4.2 πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λ.1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο 

δηαγσληζκνχ θαη ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
α. δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε, δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 
εθθαζάξηζεο, δελ ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, 
δελ έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
β. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), κε αλαθνξά ζε φινπο ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο 

θαηαβάιινληαη εηζθνξέο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. 
γ. είλαη ελήκεξνο σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.  
δ. είλαη εγγεγξακκέλνο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζε έλα απφ ηα 

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΙ, ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 

147 Α΄/2016) ή ηθαλνπνηεί νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα απηφ.  
ε. δελ ηειεί ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Αλάπηπμεο.  
ζη. δειψλεη ηνπο ηπρφλ λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 
δ. απνδέρεηαη σο ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ηηο εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο, απφ ηελ 
επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.  
ε. απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

 
Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε ε              

πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε 
 

 4.3    Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη κε αληηπξφζσπφ ηνπ.           

 
ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΗΠ 

Οη αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ζα πξέπεη λα θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ 
ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη 

δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. 
Η αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα δεηήζεη φια ή θάπνηα απφ ηα 

πηζηνπνηεηηθά/δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηα αλσηέξσ, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
Γελ απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο. 



ΑΔΑ: 695Γ4690Β4-ΤΞΟ



ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΛΙΓΑ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΤ 
 ειίδα 5 

 

 

5. ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 
Οη πξνζθνξέο είλαη δπλαηφ: 

α.   λα ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα   
ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη: 07-11-2019 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 14:30κ.κ.    

β. λα απνζηέιινληαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Ννζειεπηηθήο Μνλάδαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα 

παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε λα έρνπλ παξαιεθζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Δθφζνλ ε 

πξνζθνξά απνζηαιεί ζηελ Τπεξεζία Γηελέξγεηαο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ 
έλδεημε «Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε γξακκαηεία». 
 

6. ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
 

1.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε δπν αληίγξαθα. Έλα απφ ηα αληίγξαθα νξίδεηαη σο πξσηφηππν θαη 
πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επθξηλψο ε ιέμε “ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ” θαη λα κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππνςήθην 

Αλάδνρν. Σν πεξηερφκελν ηνπ πξσηνηχπνπ είλαη επηθξαηέζηεξν απφ θάζε αληίγξαθν ηεο πξνζθνξάο. 
 

2. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

2.1. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ. 
2.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

2.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο θαη ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

2.4. Η εκεξνκελία δηελεξγείαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
2.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα 

 
3.  Μέζα  ζην  θάθειν  ηεο  πξνζθνξάο  ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία 

θαη εηδηθφηεξα ηα εμήο : 

3.1 ΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ηεο πξνζθνξάο (Πξσηφηππα θαη Αληίγξαθα), ηνπνζεηνχληαη ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ». 

3.2. ΣΑ ΣΔΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο πξνζθνξάο (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.3. TA OIKONOMIKA ΣΟΙΥΔΙΑ (Πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) επί πνηλή απνξξίςεσο ηνπνζεηνχληαη ζε 

ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ».  
3.4. Οη θάθεινη ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ, ΣΔΥΝΙΚΗ θαη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πξνζθνξάο ζα θέξνπλ θαη ηηο 

ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 

7. ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 
 Η αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ  πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα: 

- Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 
- Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο  
- Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 

- Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ Αλάδεημε Αλαδφρνπ  
Γηελέξγεηα Γηαγσληζκνχ  

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
κνλνγξάθνληαη δε θαη απνζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ αλά θχιιν. Σν αξκφδην φξγαλν αμηνινγεί φζνπο ππέβαιαλ 

πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά.  
β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο γηα φζεο πξνζθνξέο θξίζεθαλ απνδεθηέο σο πξνο ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο κνλνγξάθνληαο απηά αλά θχιιν.  

γ) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κνλνγξάθνληαη θαη απνζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ 

φξγαλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ. 
Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, πξνζζήθεο ή δηνξζψζεηο. 

 
Ρν θξηηήξην γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ είλαη: Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο.  
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    Γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα νιόθιεξε ηελ δεηνύκελε πνζόηεηα ησλ εηδώλ.                 

(ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α). 
      Κεηνδόηεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζα αλαδεηρζεί ν πξνζθέξσλ όια ηα είδε θαη γηα όιεο 

ηηο αλαγξαθόκελεο πνζόηεηεο (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α). Λα δνζεί ην ζπλνιηθό θόζηνο ζύκθσλα 

κε ηηο αλαγξαθόκελεο πνζόηεηεο απηώλ. 
Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη θαη ε ηηκή κνλάδαο γηα θάζε είδνο. 

 
8. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

Οη ηηκέο ησλ πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. 
   Κάζε είδνπο άιιε δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ 

πξνζθνξά. 
Οη ηηκέο ζα θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 

Α) Σηκή ρσξίο ΦΠΑ  

Β) χλνιν πξνζθεξφκελεο ηηκήο 
Γ) Πνζνζηφ ΦΠΑ θαη χλνιν ΦΠΑ 

Γ) πλνιηθφ θφζηνο κε ΦΠΑ 
Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε απηή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ φπσο απηή 

θαηαγξάθεθε θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ (Ν.4052/2012 άξζξν 

14 παξ.7). Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο  πξέπεη λα είλαη θαηψηεξεο ή ίζεο απηψλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηεο 
Δ.Π.Τ.(φπνπ ππάξρνπλ ζα αλαγξάθεηαη ν αληίζηνηρνο θσδηθφο) ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη 

λα αλαθέξεηαη κε ππεχζπλε δήισζε (άξζξν 8 παξ. 4 Ν.1599/1986)  φηη δελ ππάξρεη αληηζηνίρηζε κε 
ην Π.Σ. 
 
Η ηηκή ρσξίο ΦΠΑ ζα ιακβάλεηαη γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ. 
 

9. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

 
ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηέο νη πξνζθνξέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε φινπο ηνπο φξνπο, ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ελψ είλαη δπλαηφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, λα ζεσξεζνχλ απνδεθηέο θαη πξνζθνξέο πνπ παξνπζηάδνπλ αζήκαληεο 

απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνχο. Χο αζήκαληεο απνθιίζεηο ή πεξηνξηζκνί λννχληαη νη απνθιίζεηο θαη νη 
πεξηνξηζκνί πνπ δελ επεξεάδνπλ ηελ πξνκήζεηα ή ηελ πνηφηεηα εθηέιεζήο ηεο, δελ πεξηνξίδνπλ ζε 

θαλέλα ζεκείν ηα δηθαηψκαηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζθέξνληνο θαη δελ 

ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ Πξνζθεξφλησλ. 
Η Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα απνξξίςεη αηηηνινγεκέλα πξνζθνξά, κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα, απνξξίπηεηαη πξνζθνξά ζε θάζε κία απφ ηηο θάησζη 

πεξηπηψζεηο: 
 

1. Έιιεηςε νπνηνπδήπνηε δηθαηνινγεηηθνχ. 

2. Με έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε δηθαηνινγεηηθψλ. 

3. Πξνζθνξά πνπ δελ θαιχπηεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
4. Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο. 

5. Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή.  
6. Πξνζθνξά πνπ ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. 

7. Γελ  είλαη  ζχκθσλε  κε ηνπο  επί  κέξνπο  ππνρξεσηηθνχο  φξνπο ηεο  παξνχζαο,  φπνπ  απηνί 

αλαθέξνληαη. 
8. Οξίδεη ρξφλν παξάδνζεο/πινπνίεζεο ηεο πξνκήζεηαο κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ζηελ 

παξνχζα, ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο νξίδεηαη κηθξφηεξνο ησλ 120 εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ ή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ, παξνπζηάδεη θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο  

9. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο, απνξξίπηνληαη 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ ηηο 07-11-2019 εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 14:30κ.κ.,  
είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο εθ ησλ Αλαδφρσλ ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο. 

Ζ ππνβνιή κόλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θώιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζύκβαζεο. 
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Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120). 

 
10. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΓΔΠ 

 

Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνβιέπεηαη ε άζθεζε 
έλζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016). 

 

11. ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ (απνδεηθηηθά κέζα) 
 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ν κεηνδφηεο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε 
εληφο πξνζεζκίαο (10) εκεξψλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016 ζα 

πξέπεη λα θαηαζέζεη ζε θιεηζηφ θάθειν: 
12.1 Απόζπαζκα πνηληθνύ Κεηξώνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε   απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 73, ηνπ Ν.4412/2016  ήηνη  
ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε, ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα 

ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο 

αλζξψπσλ. 

12.2 Ξηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 
εμαµήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη   

φηη: δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή - δελ 
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή δελ έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή 
εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. 

12.3 Ξηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από αξµόδηα αξρή θαηά πεξίπησζε αξρή , απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο 
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο.  

12.4 Ξηζηνπνηεηηθό /Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, µε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγειµα ηνπο, θαηά ηελ εµέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζµνχ, 
θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξαµέλνπλ εγγεγξακκέλνη µέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  
 

12. ΞΝΓΟΑΦΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 

Ο Αλάδνρνο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψλεηαη νξηζηηθά ε πξνκήζεηα είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο (Παξάξηεκα Β). 
Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα ηζρχεη γηα εμήληα (60) εκέξεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ παξνπζηαζηεί γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, 

θεξύζζεηαη έθπησηνο κε απόθαζε ηνπ Αξκνδίνπ Νξγάλνπ. Η Αλαζέηνπζα αξρή ζηελ 
πεξίπησζε απηή θαιεί ηνλ πξψην επηιαρφληα γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αθνινπζείηαη 

αληίζηνηρα ε ίδηα δηαδηθαζία. 
 

13. ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 

Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή & πνζνηηθή  παξαιαβή ησλ 

εηδψλ, ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ 

ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Η πιεξσκή ζα ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ  
θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ. 

Όια ηα ηηκήκαηα ηεο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο 
χκβαζεο. 

Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή 
 

14. ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ 
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Η ακνηβή ηνπ Αλάδνρνπ ζα επηβαξχλεηαη απφ ηελ παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο φπσο 

θάζε θνξά απηή πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Η δαπάλε γηα ηελ πιεξσκή ηεο 
πξνκήζεηαο, βαξχλεη ηνλ Κ.Α.Δ. 1529 θαη ππφθεηηαη ζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη απνδίδνληαη ζηα 

δηθαηνχρα ηακεία απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ πιεξσκή Τπεξεζία σο εμήο: 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο 

(άξζξν 3 ηνπ Ν. 3580/2007 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), 0,07% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 
Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (παξ. 3 άξζξν 4 ηνπ Ν. 4013/2011 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη), θαη 

θξάηεζε 0,06% ππέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 26, βηβιίν V  ηνπ Ν 
4412/2016). 

Ο Φ.Π.Α θαηαβάιιεηαη απo ηo Νoζoθoκείo. 
 

15. ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 

15.1 Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο  ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο  ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά 
κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο 

ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο. 
15.2 Ο Αλάδνρνο, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε 

ππεξεζηαθέο ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 
15.3 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 
ηεο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο 

ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

15.4 Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη 

νπνίεο έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο 
δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016. 
15.5 Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηα είδε, ζχκθσλα κε 

ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο 

εξγαζίεο, πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη 
ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

15.6 Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ 
ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

15.7 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, 

πνπ απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 
 

16. ΘΟΥΠΔΗΠ-ΡΔΘΚΖΟΗΝ ΑΞΝ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ 

 
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 206 θαη 207, ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 Α΄/2016), 

ζε πεξίπησζε παξάδνζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 
κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο θαη εθφζνλ ν Αλάδνρνο έρεη αηηεζεί εγθαίξσο 

θαη ιάβεη αληίζηνηρε παξάηαζε, επηβάιιεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, πξφζηηκν 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 

ππεξεζηψλ, ρσξίο Φ.Π.Α. 

Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη είηε κε παξαθξάηεζε απφ ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, είηε 
κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ 

θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε φια ηα 

κέιε ηεο. 

Ο Αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ 
θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Ν. 

4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147/Α΄/2016). 
Η ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληζηά ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο, αιιά 

θαη θάζε κέινο ηνπ (ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ζχκπξαμεο ή θνηλνπξαμίαο), έρεη ιάβεη πιήξε 

γλψζε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο. 
Οη φξνη ηεο παξνχζαο εξκελεχνληαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ πξνθχπηεη αληίζεζή ηνπο κε 

θαλφλεο δηθαίνπ. ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο φξνπ ηεο Γηαθήξπμεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ηεπρψλ ηεο) πξνο επηηαθηηθφ θαλφλα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή πξνο θαλφλα δεκφζηαο ηάμεο, ππεξηζρχεη ν 

θαλφλαο δηθαίνπ. 
 

17. ΚΑΡΑΗΥΠΖ 
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Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν κε γλσκνδφηεζή 
ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

1.ε πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ (πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα αθξηβψο ηηκή ) ε αλαζέηνπζα αξρή 

επηιέγεη ηνλ Αλάδνρν  κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιιαλ ηζφηηκεο 
πξνζθνξέο .Η θιήξσζε  γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ  γλσκνδνηηθνχ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη 

παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. άξζξν 90, παξ.1 ηνπ Ν. 4412/2016 (Φ.Δ.Κ. 147 
Α΄/2016). 

2.Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ 
φξσλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

  3.Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηελ δηαδηθαζία ηεο           

δηαπξαγκάηεπζεο φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 
4. Μαηαίσζε εμ’ νινθιήξνπ ή ηκεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ρσξίο ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο, 

κε εηδηθψο αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 
κε ππνρξέσζε ηελ αλαθνίλσζε ηεο καηαίσζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

5.Οξηζηηθή καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

i) Όηαλ ν θνξέαο δε ρξεηάδεηαη πιένλ ην πιηθφ ή ηελ ππεξεζία  είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ ηερλνινγία 
είηε ιφγσ δηαθνπήο ή πεξηνξηζκνχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηελ νπνία επξφθεηην λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

πιηθφ ή ππεξεζία. 
ii) Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηβάιινπλ ηελ καηαίσζε. 

 
18. ΕΖΡΖΚΑΡΑ ΘΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΞΛΔΚΑΡΗΘΖΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ 

 

Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, φπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα, 
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή πιηθφ πνπ απνθηάηαη, 

ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν  θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη 
εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηελ απφιπηε ηδηνθηεζία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ο Αλάδνρνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα έγγξαθα θαη 

ηα ζηνηρεία ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ εγγξάθσλ 
θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο απφ ηεο χκβαζεο, ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Ο Αλάδνρνο, ζε θάζε πεξίπησζε, έρεη 
ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηελ ηερλνγλσζία (know-how) πνπ ζα απνθηήζεη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο – ππεξεζίαο, ζε παξφκνηα έξγα - ππεξεζίεο  πνπ ηπρφλ ζα 

αλαιάβεη γηα ινγαξηαζκφ νηνπδήπνηε ηξίηνπ. 
Αλαζέηνπζα Αξρή εκπνδίδεηαη ζηελ ρξήζε ηνπο ιφγσ απνδεδεηγκέλεο χπαξμεο δηθαησκάησλ 

ηξίησλ πξνζψπσλ επ’ απηψλ, παξέρνληαο πξντφληα ίδηαο θχζεο, απφδνζεο θαη ιεηηνπξγίαο. 
 

19   ΔΚΞΗΠΡΔΡΗΘΝΡΖΡΑ 
Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ν Αλάδνρνο δελ 

απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη 
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. 
Ο Αλάδνρνο  δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ζρεηηθά κε ηε πξνκήζεηα ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 
αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη δελ δεζκεχεη ηελ 

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

   Η ΓΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ    

 
 

       ΑΓΓΔΛΙΚΗ   ΦΛΧΚΟΤ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

 
 

α/α Ξεξηγξαθή Ρεκάρηα Πύλνιν κε ΦΞΑ 

1 ΔΝΓΟΝΙΑ ΔΚ ΒΑΜΒΑΚΟ ΛΔΤΚΑ 500 3.500,00 € 

2 
ΔΝΓΟΝΙΑ ΔΚ ΒΑΜΒΑΚΟ ΠΡΑΙΝΑ 

220 1.500,00 € 

 

 

 
ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ - ΒΑΚΒΑΘΔΟΥΛ ΠΔΛΡΝΛΗΥΛ 

 

ΒΑΡΟ Δ ΓΡ./Μ2 210 gr 

ΓΙΑΣΑΔΙ  1,65Υ2,60 

ΑΝΣΟΥΗ ΣΗΜΟΝΑ Δ ΥΙΛ.  ΔΛΑΥΙΣΟ 60 

ΑΝΣΟΥΗ ΚΡΟΚΗ Δ ΥΙΛ.  ΔΛΑΥΙΣΟ 55 

ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΣΗΜΟΝΑ/ΚΛΧΣΧΝ/ΔΚ.  24 

ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ ΚΡΟΚΗ/ΚΛΧΣΧΝ/ ΔΚ.  22 

ΤΣΟΛΗ ΣΗΜΟΝΑ ΔΠΙ %  ΜΔΓΙΣΟ 3% 

ΤΣΟΛΗ ΚΡΟΚΗ ΔΠΙ %  ΜΔΓΙΣΟ 3% 

ΑΠΧΛΔΙΑ ΓΙ΄ΔΚΠΛΤΔΧ ΔΠΙ %  ΜΔΓΙΣΟ 3% 

ΤΦΑΝΗ  ΑΠΛΗ 1/1 ΛΙΑΝ ΤΝΔΚΣΙΚΗ 

ΣΑΘΔΡΟΣΗΣΑ ΥΡΧΜΑΣΙΜΟΤ 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΣΟ ΝΔΡΟ 4-5 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΣΗΝ ΣΡΙΒΗ 4-5 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΧ 4-5 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΣΟ ΥΛΧΡΙΟ 6 

ΔΛΑΥΙΣΟ ΣΟ ΘΑΛΑΙΟ ΝΔΡΟ 4-5 

ΒΑΜΒΑΚΙ  
ΑΡΙΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΚΑΛΑ ΔΚΚΟΝΙΜΔΝΟ, 

ΚΑΘΑΡΟ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΔΝΟ ΑΠΟ ΞΔΝΔ ΟΤΙΔ, 
ΜΑΚΡΟΨΝΟ, ΟΜΟΔΙΓΔ, ΛΔΠΣΟ Κ.Λ.Π. 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ SANFORISE  ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΔΡΓΟΣΑΙΟ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΘΔΗ 

ΣΟΤ ΤΦΑΜΑΣΟ  ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΤΓΡΑΙΑ  8,50% 

 
 

- ΣΑ ΥΡΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΝΣΟΝΙΧΝ ΝΑ ΔΙΝΑΙ ΑΝΔΞΙΣΗΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΤΦΑΜΑΣΑ ΝΑ ΔΥΔΙ ΓΙΝΔΙ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΜΔΡΙΜΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ (ASTM-D-276) 

 
-  NA ΠΡΟΚΟΜΙΣΟΤΝ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΝΣΟΝΙΧΝ (ΓΤΟ ΣΔΜΑΥΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΘΔ ΔΙΓΟ). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  Β 

 
 

     ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 
 
 
 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                                                             
ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ   
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ  
ΑΟΓΝΙΗΓΑΠ  
ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΟΓΝΠ  
 

                                                                         Π  Κ Β Α Π Ζ 
 

ην Αξγνο ζήκεξα……………..  εκέξα ……….. ζηα Γξαθεία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αξγνιίδαο-

Ννζειεπηηθή Μνλάδα  Άξγνπο, νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 
 

- Αθελφο ην ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΟΛΙΓΑ – ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΡΓΟΤ,  πνπ εδξεχεη ζην 
Αξγνο Κνξίλζνπ 191  – Σ.Κ. 21231, θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ 

ηελ Γηνηθήηξηα Αγγειηθή  Φιψθνπ  ΑΦΜ 999007413 ΓΟΤ  Άξγνπο    
- Αθεηέξνπ  ν/ε ή απφ  ηελ  εηαηξεία  «………………………………………………………………..»  κε  ΑΦM  

…………………………. πνπ εδξεχεη ……………………………………. ..ηθ ………………. ηει. ……………………… 
fax ………………………….. email: ……………………… εθπξνζσπείηαη ζην παξφλ απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ 

ηεο θ. …………..………θάηνηθν ………….………  

 
πκθσλήζακε θαη ζπλαπνδερζήθακε ηα θάησζη: 

 
Ύζηεξα απφ ηνλ πλνπηηθφ Γηαγσληζκφ ηεο 00-00-2019  θαη ηελ ππ’ αξηζ.  0ε/00-00-2019 (Θέκα 0ν) πξάμε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνχ αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα 
…………………………………….……………………………..ζην φλνκα ηνπ δεχηεξνπ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο, πνπ ζην 

εμήο ζα απνθαιείηαη γηα ζπληνκία Αλάδνρνο, αλαιακβάλεη κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο πνπ απνδέρεηαη 

αλεπηθχιαθηα. 
 

ΑΟΘΟΝ 1 
       Γεληθνί Όξνη 

  
Ο Αλάδνρνο  νθείιεη λα εθηειεί ηηο απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο ηνπ κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη 

επηκέιεηα, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
 

ΑΟΘΟΝ 2  

Αληηθείκελν ηεο Πύκβαζεο 

 

2.1 Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο χκβαζεο είλαη ……………………………………….. 
 

2.2. Η χκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπκθσλεζέλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη 

ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαη θαηηζρχεη θάζε άιινπ εγγξάθνπ. 
 

2.3. πκπιεξσκαηηθά εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Απφθαζε Καηαθχξσζεο ηνπ Γ.. ηεο αλάζεζεο 

ζηνλ Αλάδνρν, ζηελ Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

ΑΟΘΟΝ 3 

Σξόλνο θαη ηόπνο εθηέιεζεο ησλ ππό πξνκήζεηα εηδώλ  

3.1 Χο ηφπνο  θαη εθηέιεζεο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ νξίδεηαη ε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Άξγνπο ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Αξγνιίδαο.  

 

ΑΟΘΟΝ 4 

Δθηέιεζε ηεο Πύκβαζεο 
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1. Δθηέιεζε ηεο Πύκβαζεο  
Η ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 
  
α) Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή πνζφηεηα  
β) Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 
γ) Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή 
εθπηψζεηο  
δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 
απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε 
 

2. Ξαξάδνζε – Ξαξαιαβή  
2.1. Η παξαιαβή ησλ εηδψλ, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαιαβήο.  
2.2. Καηά ηα ινηπά θαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, ηηο αληηξξήζεηο, ηηο γλσζηνπνηήζεηο θαη φηη άιιν αθνξά ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ ζε εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
208 θαη 209 ηνπ λ. 4412/2016. 

 
ΑΟΘΟΝ 5 

Ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ  – Ρξόπνο Ξιεξσκήο 
 

5.1 Η  ζπλνιηθή  δαπάλε  γηα  ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ  ησλ ………………………. 

Δπξώ (………….. €), πιένλ ΦΠΑ ………………………………………. ιεπηώλ (………€),  ήηνη 

ζπλνιηθά…………………… επξώ θαη ……………. ιεπηά (……………€) θαη ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ΚΑΔ:1529 

5.2  Ο  Αλάδνρνο  επηβαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.  
5.3 Οη πιεξσκέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε επξψ (€), κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαηά ηνλ ρξφλν πιεξσκήο. Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ην άξζξν 200 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 
5.4 Σξφπνο Πιεξσκήο ηνπ Αλαδφρνπ :  
Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ  ζα γίλεη κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζε ρξφλν πξνζδηνξηδφκελν απφ 
ηελ αλαγθαία δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. Η πιεξσκή ζα 
ιάβεη ρψξα βάζεη ησλ ηηκνινγίσλ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 
παξαζηαηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 
ηπρφλ δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ, κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ.  
5.5 Όια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο χκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο) παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ 
ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο χκβαζεο. 

5.6. Γελ πξνβιέπεηαη πξνθαηαβνιή. 
 

ΑΟΘΟΝ 6 

πνρξεώζεηο Αλαδόρνπ 
  

6.1 Καζ ́ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο , ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

6.2 Ο Αλάδνρνο εθφζνλ ηνπ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη λα παξίζηαηαη ζε ππεξεζηαθέο 

ζπλεδξηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνκήζεηα (ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο), παξνπζηάδνληαο ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα 
ηελ απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ. 

6.3 Ο Αλάδνρνο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά κφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο 
σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζχκβαζεο. ε 
πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεκίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη κφλνο απηφο πξνο 
απνθαηάζηαζή ηεο.  
6.4 Ο Αλάδνρνο  ππνρξενχηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηηο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο έρνπλ 

ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ Γίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α’ ηνπ Ν 4412/2016.  
6.5.Ο Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη ηελ παξερφκελε πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο, εθηειψληαο πξνζεθφλησο φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο, πνπ 
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απηφ πεξηιακβάλεη, δηαζέηνληαο άηνκα κε ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα 
αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο.  
6.6.Ο Αλάδνρνο ζα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 
κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
6.7 Απαγνξεχεηαη ζηνλ Αλάδνρν λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ 

απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 
 
ΑΟΘΟΝ 7 

Γηάξθεηα ζύκβαζεο 
 

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα εμήληα (60) εκέξεο απφ …………………   έσο …………………… . 

 
ΑΟΘΟΝ 8 

Αλσηέξα Βία 

 
8.1 Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ζην 

κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  
8.2. Ο Αλάδνρνο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ 

εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη εγγξάθσο θαη επηθαιεζζεί ηεο ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 

απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η Αλαζέηνπζα Αξρή 

ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ, 
δηαθνξεηηθά, κε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο. 

  
ΑΟΘΟΝ 9 

Θαηαγγειία – Ιύζε Πύκβαζεο 
 

9.1 ε πεξίπησζε πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηαπηζηψζεη κε πξνζήθνπζα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ Ν. 4412/2016. Η Αλαζέηνπζα Αξρή επηζεκαίλεη 

ηνχην εγγξάθσο θαη αλαιπηηθψο ζε απηφλ θαη ηάζζεη εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξε 

ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ γηα λα επαλνξζψζεη ηηο ηπρφλ παξαιήςεηο ηνπ θαη λα εθπιεξψζεη πξνζεθφλησο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Ο Αλάδνρνο κέζα ζηελ πξνζεζκία απηή ππνρξενχηαη είηε λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

ππνδείμεηο απηέο, είηε λα δηαηππψζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ, ζηηο νπνίεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή νθείιεη λα απαληήζεη 

εληφο ηεο απηήο σο άλσ πξνζεζκίαο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε ή ν Αλάδνρνο δε ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηειηθέο ππνδείμεηο 
ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε απφθαζή ηεο, αθελφο δηαθφπηεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ πιελ ησλ ήδε 

παξαιεθζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ θαη αθ’ εηέξνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή θεξχζζεη ηνλ Αλάδνρν έθπησην. Η 
απφθαζε πεξί εθπηψζεσο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ Αλάδνρν εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο.  
9.2 Ο Αλάδνρνο κπνξεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 205 ηνπ Ν. 4412/2016 λα ππνβάιιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο 
λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 
πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο 
πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή.  
9.3 ε πεξίπησζε ιχζεο ή θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο:  
α. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ.  
β. Γελ δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο, παξά κφλν ηελ ακνηβή ηνπ γηα ηα είδε πνπ έρνπλ παξαδνζεί 
κφλν εληφο ηνπ κέρξη ηελ ιχζε ή θαηαγγειία ηεο χκβαζεο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 
  

        ΑΟΘΟO 10 

        Δθρώξεζε-Κεηαβίβαζε ζύκβαζεο 

  
Ο Αλάδνρνο  δελ δηθαηνχηαη λα κεηαβηβάζεη ή εθρσξήζεη ηε ζχκβαζε ή κέξνο απηήο. Καη’ εμαίξεζε ν Αλάδνρνο  

δηθαηνχηαη λα εθρσξήζεη, ρσξίο έγθξηζε, ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηελ θαηαβνιή 

ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζε ηξάπεδα ηεο επηινγήο ηνπ πνπ ιεηηνπξγεί 
λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ηεο ΔΔ θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 

4270/2014.  
ΑΟΘΟΝ 11 

Δθαξκνζηέν Γίθαην - Δπίιπζε δηαθνξώλ 

  



ΑΔΑ: 695Γ4690Β4-ΤΞΟ



ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΡΓΟΛΙΓΑ - Ν.Μ. ΑΡΓΟΤ  Σελίδα 14 
 

11.1. Ο Αλάδνρνο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα 

πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, κε βάζε ηε 
θαιή πίζηε θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

11.2. Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα δηθαζηήξηα 

Σξίπνιεο, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. 
11.3  Γελ απνθιείεηαη σζηφζν, γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα 

πξνβιεθζεί ζηε ζχκβαζε πξνζθπγή ησλ ζπκβαιινκέλσλ, αληί ησλ δηθαζηεξίσλ, ζε δηαηηεζία ζχκθσλα 
πάληα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη κε φζα κεηαμχ ηνπο ζπκθσλήζνπλ. Αλ δελ επέιζεη ηέηνηα ζπκθσλία, ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο αλήθεη ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  
Δηδηθά θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηήο θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203 

(θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ), 206 (ρξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 207 (θπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε 
παξάδνζε πξνκήζεηαο), 213 (απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ - αληηθαηάζηαζε) ηνπ Ν. 4412/2016 κπνξεί λα 

ππνβάιιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε 

αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε 
άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 

 

ΑΟΘΟΝ 12 
Ρξνπνπνίεζε Πύκβαζεο   

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο γίλεηαη κφλν ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο 

κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132, 201 
θαη 216 ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΑΟΘΟΝ 13 
Ινηπέο Γηαηάμεηο   

Οη ζρεηηθέο πεξί πξνκεζεηψλ Γηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ε αξ. ………… δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ 
δηαγσληζκνχ θαη ε αξ. …………………. θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε: 
 

α) Η παξνχζα ζχκβαζε  
β) Οη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ  
γ) Η δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ 

δ) Η πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ  

Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ 
απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππ’ φςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο 

αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε.  
Η θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Αλάδνρν ζα γίλεηαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν, ήηνη 

κε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή, ηειενκνηνηππία, ή ειεθηξνληθά κέζα. 

 

ΑΟΘΟΝ 14 

Δκπηζηεπηηθόηεηα - Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία 
Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο αιιά θαη κεηά ηελ ιήμε ή ιχζε απηήο, ν  Αλάδνρνο  ζα αλαιάβεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθέο θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ηξίην, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

Μεηά ηελ αλάγλσζε θαη βεβαίσζε ηεο ζχκβαζεο νη δχν ζπκβαιιφκελνη ππέγξαςαλ δχν φκνηα 
πξσηφηππα απηήο. 

Έιαβε δε ν θάζε ζπκβαιιφκελνο απφ έλα.  

 
ΡΑ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΑ ΚΔΟΖ 

 

Ζ ΓΗΝΗΘΖΡΟΗΑ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ   Ν ΑΛΑΓΝΣΝΠ 
 

 

 
 

       ΑΓΓΔΙΗΘΖ   ΦΙΥΘΝ 
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