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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ.
Άργους

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κορίνθου 191

Πόλη

Άργος

Ταχυδρομικός Κωδικός

21231

Τηλέφωνο

2751360172

Φαξ

2751360170

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithies1@gna.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες1

Μπουλμέτη Αικατερίνη

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι
Υγειονομική Περιφέρεια.

το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους και ανήκει στην 6η

Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας 2
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.gna.gr στην διαδρομή : Γραφείο Προμηθειών ► Συνοπτικοί
Διαγωνισμοί
β)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω αρμόδια για πληροφορίες :
στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 27513 60172 ή στο ΦΑΧ: 27513 60170

1 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που
διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
2

Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Χρηματοδότηση της σύμβασης3
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Άργους
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε. : 1528 σχετική πίστωση του τακτικού
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας - Ν. Μ. Άργους .

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης

είναι η προμήθεια «ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ CPV 18222200-3» (Στολές

Νοσηλευτικού Προσωπικού)
Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και όχι πέραν τις 21/12/2020 .
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή ).

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως4:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-14) άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης
δαπανών).



του Ν. 4052/1-03-2012(Φ.Ε.Κ. 41/ Α΄/1-03-2012) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της εθνικής οικονομίας».



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

3

Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ ν. 4412/2016

4

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο
και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι
απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 3580/2007(Φ.Ε.Κ. 134/Α/2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



Του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την
προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί
(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της
15.6.2016)-Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις».
των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.



Τις Αποφάσεις και έγγραφα:





1.5

Την υπ’ αριθμ. 1η /27-04-2020 ΑΔΑ ΨΑΑΖ4690Β4-500 απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Αργολίδας, σχετικά με την
έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών 2020.
Το υπ’ αριθ. πρωτ 11043/11-09-2020 ΑΔΑΜ: 20REQ0073060622020-09-14 πρωτογενές αίτημα.
Η υπ’ αριθ. πρωτ 2450/14-09-2020 ΑΔΑ: ΨΖΣ74690Β4-4ΥΡ Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Την υπ’ αριθμ. 14η/15-09-2020 ΑΔΑ : 9ΖΚΕ4690Β4-6ΤΝ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας σχετικά με τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμού
Επιτροπών Αξιολόγησης του διαγωνισμού & Επιτροπή Παραλαβής

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12-10-2020 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
μ.μ.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν
φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 13-10-2020 και ώρα 12:00 ακριβώς στο Γενικό Νοσοκομείο
Αργολίδας –Νοσηλευτική Μονάδα Άργους.
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ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ
Γ.Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ–
Ν.Μ.ΑΡΓΟΥΣ

1.6

12/10/2020

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γενικό Νοσοκομείο
Αργολίδας – Ν.Μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

13/10/2020

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα

Άργους ΚΟΡΙΝΘΟΥ 191
ΑΡΓΟΣ

ΗΜΕΡΑ : Τρίτη

ΩΡΑ: 13:00 μ.μ

Τ.Κ.21231

ΩΡΑ: 12:00

Δημοσιότητα

α) Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 5.
β)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)6
γ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.gna.gr στην διαδρομή : Γραφείο Προμηθειών ► Συνοπτικοί Διαγωνισμοί .

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους7
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

5

Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654, όπως ισχύουν.

6

Για την καταχώριση των δημοσιεύσεων στο ΚΗΜΔΗΣ και στα λοιπά ηλεκτρονικά μέσα (πχ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, TED, ιστοσελίδα α.α.),
βλέπε ΠΙΝΑΚΑ 2 με τίτλο : «ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 38§3
Ν.4412/16) ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη
διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό.

7

Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1

Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα:
Α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της
Β) Η σύμβαση
Γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6. & 1.1 της παρούσας).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Παροχή Διευκρινίσεων
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις (Πρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016
&. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016) :
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Εγγυήσεις8
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που

8

Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών9, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του Άρθρου 73 παρ.1,2,& 4 εδάφιο α και θ του Ν 4412/2016.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού είναι οι εξής :
2.2.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής (Ι)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε, ισχύει, υπογεγραμμένη
από τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία
δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας και τα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση
για έναν από τους λόγους α έως και στ, της παρ. 1, του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016),
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου

9

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αυτή ανέρχεται σε
πέντε (5) έτη

2.2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής (ΙΙ)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, υπογεγραμμένη
από τον προσφέροντα, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία
θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του, ο οικονομικός φορέας:

α. δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
β. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας
και επικουρικής), με αναφορά σε όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές κύριας και
επικουρικής ασφάλισης.
γ. είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
δ. είναι εγγεγραμμένος, κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, σε ένα από τα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
Παράρτημα ΧΙ, του Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) ή ικανοποιεί οποιαδήποτε
άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.
ε. δεν τελεί σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
στ. δηλώνει τους τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας της επιχείρησης.
ζ. αποδέχεται ως χρόνο ισχύος της προσφοράς του έως το τέλος του οικονομικού έτους 2020.
η. αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.
Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση η περίοδος αυτή ανέρχεται σε
τρία (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
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Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Η αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει όλα ή κάποια από τα
πιστοποιητικά/δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τα ανωτέρω, εφόσον κρίνει ότι αυτό είναι
απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.2.3 Αποδεικτικά μέσα10 (Δικαιολογητικά κατακύρωσης)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης, ο
μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) ημερών θα πρέπει να
καταθέσει σε κλειστό φάκελο:
Απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει λόγος
αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,όπως δηλώθηκε
σχετικά κατά την υποβολή της προσφοράς με υπεύθυνη δήλωση.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προσκομίζεται για τα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του οικονομικού φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση ή των προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης απόφασης ή ελέγχου σε
αυτόν. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το απόσπασμα ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο υποβάλλεται για τον ή τους Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή
Ε.Π.Ε, για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι
έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων
(φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική
νομοθεσία αντίστοιχα.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και για τους
οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα, πιστοποιητικό από το
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα ή το ΓΕΜΗ για την περίπτωση της εκκαθάρισης,
ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή υπό αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση. Δεν
προσκομίζεται από τα φυσικά πρόσωπα πιστοποιητικό περί μη θέσης σε εκκαθάριση.
Πιστοποιητικό ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο (Παράρτημα ΧΙ του
Προσαρτήματος Α του Ν4412/2016) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων τα
πιστοποιητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης11
Κριτήριο ανάθεσης12 της Σύμβασης13 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
10

11

Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης , για
ένα, περισσότερα ή το σύνολο των ειδών για τη συνολική ποσότητα ανά είδος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής14.
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που
διεξάγει τον διαγωνισμό στη διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους- Κορίνθου 191 Τ.Κ. 21231 με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού
προσώπου & απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, email).

ΠΡΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Άργους- Κορίνθου 191 - Τ.Κ. 21231 - Άργος
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με Αριθ. Πρωτ. Διακήρυξης ..............
για την προμήθεια:

«…………………………………………………………………..»

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών .....-......-2020 και ώρα: ........
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

12

13
14

Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
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Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.
Επιπλέον θα επισυνάπτεται εξωτερικά του φακέλου έντυπο συμμετοχής στο διαγωνισμό με τα στοιχεία
του προσφέροντος και τα στοιχεία του Διαγωνισμού.

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους εντός του κύριου φακέλου τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » στον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την
παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και
την παρούσα.
(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά .
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
Υπεύθυνες δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/201615, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2. της παρούσας διακήρυξης.
2.4.4

Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος I της παρούσας
15

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr
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Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
ως άνω Παράρτημα16.

2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται μόνο σε ΕΥΡΩ αρθρ.95 Ν.4412/2016. Η αναγραφή σε ΕΥΡΩ μπορεί να
γίνεται με τρία (3) δεκαδικά ψηφία εφόσον χρησιμοποιούνται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτή
καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14
παρ.7). Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι κατώτερες ή ίσες αυτών του παρατηρητηρίου της
Ε.Π.Υ.(όπου υπάρχουν θα αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός) Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να
αναφέρεται με υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.1599/1986) ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι γραμμένες με σαφήνεια χωρίς διορθώσεις και μονογράφονται ανά
φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(χαμηλότερη τιμή) όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη και σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης17.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται .
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ανά είδος της παρούσας όπως αυτός διατυπώνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών18

16

Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016.
Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016

17
18
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Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς έως το τέλος του
οικονομικού έτους 2020 ήτοι 31/12/2020.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς δεν παρατείνεται.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών19
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής), 2.4.4 (Περιεχόμενο
φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6 (Χρόνος ισχύος προσφορών), καθώς και τις παραγράφους
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου) της παρούσας20.
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η)η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1

Παραλαβή και Αποσφράγιση προσφορών

19
20

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως
φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής , με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ)Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται μόνο για τις προσφορές που
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄. Όσοι φάκελοι οικονομικών
προσφορών δεν αποσφραγιστούν τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση
τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προμηθευτή με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων (Δικαιολογητικά συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά)
επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες21. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

21

Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού προμηθευτή22 - Δικαιολογητικά
προσωρινού προμηθευτή
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό προμηθευτή»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκα (10)ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν,
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1. του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, ως αποδεικτικά στοιχεία
(δικαιολογητικά κατακύρωσης), για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
προμηθευτή να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση
σχετικής ειδοποίησης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στις
υπεύθυνες δηλώσεις είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.1, 2.2.3 της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια με τις
παραγράφους 2.2.3 -2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου
των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον η αναθέτουσα αρχή κοινοποιήσει την απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό προμηθευτή και
εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

22

Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016

Σελίδα 17

ΑΔΑ: 671Ο4690Β4-ΒΒ0

20PROC007406876 2020-10-01

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον προμηθευτή να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών23 από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η
ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών της παραγράφου 1.5 της παρούσας. Για τον υπολογισμό της
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών34.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή
από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του προμηθευτή.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
23

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφετε στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον προμηθευτή
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 201,216 του ν. 4412/2016
και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2425 .

4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης26

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1 και 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1

Τρόπος πληρωμής

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201627. Άλλα
24

25

26

Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση ζ΄ της παρ. 11 του άρθρου 221, η οποία προστέθηκε με το
άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017.
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή θα πρέπει να προσκομιστούν μέχρι τω ανωτέρω διάστημα.
Toν προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/201628
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

δ)Υπέρ Ψυχικής Υγείας:2%
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος ( για Αγαθά ) αξίας 4% επί του καθαρού ποσού .

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος29 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή
συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.2.της παρούσας .
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο30 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
27
28

29
30

Πρβλ. άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017.
Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
Άρθρο 207 του ν. 4412/2016
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στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό
πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και όχι πέραν τις 21/12/2020.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, αλλά δεν μπορεί να ξεπερνά το
οικονομικό έτος 2020. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του
άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

6.2

Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

Η παράδοση των στολών θα γίνει στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους-Ν.Μ. Άργους
Θα πρέπει να παραδοθούν σε ξεχωριστή συσκευασία για κάθε κατηγορία στολών όπου θα
αναγράφεται αναλυτικά η κατηγορία του είδους που αφορά και περιγραφή του περιεχομένου. Σε
κάθε συσκευασία οι στολές θα πρέπει να είναι συσκευασμένες ανά είδος και μέγεθος ώστε να είναι
διακριτή η επιλογής τους.
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

6.3

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
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6.4 Δείγματα

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν μαζί με την
προσφορά τους και χρωματολόγιο οποίο θα φέρει ετικέτα με την επωνυμία του προμηθευτή και τον
αντίστοιχο Α/Α της κατάστασης ειδών της διακήρυξης.
Επιπλέον ο προσωρινός προμηθευτής που θα προκύψει μετά την οικονομική αξιολόγηση υποχρεούται με
την κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης να αποστείλει προς δειγματισμό στολές
αντιπροσωπευτικές των μεγεθών XS-XXL που θα του ζητηθούν από το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
Ν.Μ Άργους για την επιλογή των μεγεθών των στολών που θα συμπληρωθούν στη σύμβαση.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής31

Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ

31

Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Ο παρόν Συνοπτικός Διαγωνισμός, αφορά την ανάδειξη Προμηθευτή ο οποίος θα αναλάβει την
προμήθεια «ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» CPV 18222200-3 (Στολές Νοσηλευτικού Προσωπικού)
για τις ανάγκες του Γ.Ν. Αργολίδας -Ν.Μ Άργους που βαρύνει τον ΚΑΕ 1528 με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη
τιμή). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης αναλύεται παρακάτω.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

10.209,68€

24%

2.450,32€

12660,00 €

«ΣΥΝΟΛΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ
CPV 18222200-3»
(Στολές Νοσηλευτικού
Προσωπικού)

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά κατηγορία στολών.
Η ποιότητα του υφάσματος θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές για όλες τις παρακάτω κατηγορίες
στολών το οποίο θα είναι ποπλίνα 50% βαμβάκι, 50% πολυεστέρας βάρους 150gr/m2, αντιστατικό,
υποαλλεργικό, να μην μπαίνει στο πλύσιμο, να μην αφήνει ινίδια, να μην απορροφά υγρά, η υφή
του να είναι μαλακή.

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι κατηγορίες των ζητούμενων στολών η μονάδα μέτρησης η
ζητούμενη ποσότητα, η τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οι τεχνικές προδιαγραφές .

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟΛΩΝ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.660,00 €
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΛΩΝ

1

ΔΝΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΖΕΥΓΟΣ

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2

200

400

Στολή κοστούμι
διευθύνουσας. Σακάκι μπλε
σκούρο με σιρίτι λευκό στα
πέτα. Φούστα ίδιου
χρώματος.
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΛΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

2

ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΙΩΝ
(3)ΤΕΜ.

6

150

900

Κοστούμι αποτελούμενο από
σακάκι γυναικείο μεσάτο
χωρίς γιακά, μακρύ μανίκι και
κουμπιά μπλε. Παντελόνι
ίδιου χρώματος μπλε ραφ
σκούρο σε ίσια γραμμή και
λευκό πουκάμισο.

3

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝ
ΟΙ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΖΕΥΓΟΣ

24

45

1080

4

ΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕ
Σ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΜΑΧΙΟ

6

30

180

Κοστούμι. Mπλούζα χρώματος
λευκού με V πλακωτό, με κοντό
μανίκι, διπλές πένσες, δύο τσέπες
(αριστερά και δεξιά), μικρό τσεπάκι
στο επάνω μέρος αριστερά. Με 3
μπλε σιρίτια στο δεξί V, 1 πόντου
έκαστο. Παντελόνι με λάστιχο και
γαζωμένη τσάκιση χρώματος μπλε
σκούρο.
Ριχτές ιατρικές μπλούζες με μακριά
μανίκια σε χρώμα ΛΕΥΚΟ.
Τσέπη αριστερά στο στήθος και
δύο τσέπες μπροστά.
Γιακά τύπου ΜΑΟ και κρυφά
κουμπιά.

5

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΖΕΥΓΟΣ

6

30

180

6

ΜΤΝ

ΖΕΥΓΟΣ

28

30

840

7

ΤΕ ΜΑΙΩΝ

ΖΕΥΓΟΣ

5

34

170

8

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΖΕΥΓΟΣ

14

30

420

Σελίδα 24

Κοστούμι χρώματος λευκού με V
πλακωτό, με κοντό μανίκι, διπλές
πένσες, δύο τσέπες (αριστερά και
δεξιά), μικρό τσεπάκι στο επάνω
μέρος αριστερά Με 1 μπλε σιρίτι
στο στο δεξί V, 1 πόντου.
Παντελόνι μπλε σκούρο.
Κοστούμι χρώματος γαλάζιου
τιρκουάζ ανοιχτού. Χιτώνιο unisex
με κοντό μανίκι, σταυρωτή
λαιμόκοψη V, δύο τσέπες (αριστερά
και δεξιά), μικρό τσεπάκι στο
επάνω μέρος αριστερά. Παντελόνι
με λάστιχο. Λευκό συρίτι στη
λαιμόκοψη V.
Κοστούμι χρώματος
μπορντό.Χιτώνιο unisex με κοντό
μανίκι, σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο.
Κοστούμι χρώματος
κόκκινου.Χιτώνιο unisex με κοντό
μανίκι, σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο.
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΛΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

9

ΕΙ - ΤΕΠ

ΖΕΥΓΟΣ

14

30

420

10

ΧΕΙΡΟΥΡ
ΓΕΙΟ

ΖΕΥΓΟΣ

18

30

540

11

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΖΕΥΓΟΣ

10

30

300

2

30

60

ΖΕΥΓΟΣ

2

30

60

Κοστούμι χρώματος γαλάζιου
σκούρου. Χιτώνιο unisex με κοντό
μανίκι, σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο
ενδεικτικό του μεγέθους.
Κοστούμι χρώματος πράσινου.
Χιτώνιο unisex με κοντό μανίκι,
σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο.
Κοστούμι χρώματος γαλάζιου
ανοιχτού. Χιτώνιο unisex με κοντό
μανίκι, σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο
ενδεικτικό του μεγέθους.
Φόρεμα λευκό μεσάτο, μάκρος
κάτω από το γόνατο
Κοστούμι χρώματος πράσινο
ανοικτό.Χιτώνιο unisex με κοντό
μανίκι, σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο.
Ριχτές ιατρικές μπλούζες με μακριά
μανίκια σε χρώμα ΛΕΥΚΟ.Τσέπη
αριστερά στο στήθος και δύο
τσέπες μπροστά.
Γιακά τύπου ΜΑΟ και κρυφά
κουμπιά.

12

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙ
ΚΟ

ΤΕΜΑΧΙΟ

13

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟ
ΓΙΚΟΚΕΦΙΑΠ

ΤΕΜΑΧΙΟ

4

30

120

14

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ
+ ΚΜΨΥ

ΖΕΥΓΟΣ

32

30

960

15

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΖΕΥΓΟΣ

2

30

60

16

ΠΕ –ΤΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩ
Ν

ΖΕΥΓΟΣ

110

30

3300
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Κουστούμι χρώματος
πετρόλ.Χιτώνιο unisex με κοντό
μανίκι, σταυρωτή λεμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο.
Κοστούμι χρώματος
γαλάζιου.Χιτώνιο unisex με κοντό
μανίκι, σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Παντελόνι με λάστιχο.
Κοστούμι. Χρώμα: ΛΕΥΚΟ Χιτώνιο
unisex με κοντό μανίκι, σταυρωτή
λαιμόκοψη V, δύο τσέπες (αριστερά
και δεξιά), μικρό τσεπάκι στο
επάνω μέρος αριστερά. Παντελόνι
με λάστιχο.
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Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΣΤΟΛΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ
Σ

ΠΟ
ΣΟ
ΤΗ
ΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝ
ΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

17

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΖΕΥΓΟΣ

55

30

1650

18

ΒΟΗΘΩΝ
ΘΑΛΑΜΟΥ

ΖΕΥΓΟΣ

10

30

300

Κοστούμι χρώματος λευκού.
Χιτώνιο unisex με κοντό μανίκι,
σταυρωτή λαιμόκοψη V, δύο
τσέπες (αριστερά και δεξιά), μικρό
τσεπάκι στο επάνω μέρος
αριστερά. Πράσινο σιρίτι στη
λαιμόκοψη V.Παντελόνι με
λάστιχο.
Κοστούμι. Χιτώνιο λευκό με
σταυρωτή λαιμόκοψη V, κοντό
μανίκι, δύο τσέπες (αριστερά και
δεξιά), μικρό τσεπάκι στο επάνω
μέρος αριστερά. Παντελόνι ροζ με
λάστιχο.

19

ΤΡΑΥΜΑΤΙΟ
ΦΟΡΕΙΣ

ΖΕΥΓΟΣ

24

30

720

Γενικό σύνολο

Κοστούμι. Χρώμα Γκρι-Λευκό.
Χιτώνιο με σταυρωτή λαιμόκοψη
V, κοντό μανίκι, δύο τσέπες
(αριστερά και δεξιά), μικρό τσεπάκι
στο επάνω μέρος αριστερά
χρώματος λευκού με γκρι σιρίτι.
Παντελόνι με λάστιχο,χρώματος
γκρι.

12660

374

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν μαζί με την
προσφορά τους και χρωματολόγιο οποίο θα φέρει ετικέτα με την επωνυμία του προμηθευτή και τον
αντίστοιχο Α/Α της κατάστασης ειδών της διακήρυξης.
Επιπλέον ο προσωρινός προμηθευτής που θα προκύψει μετά την οικονομική αξιολόγηση υποχρεούται με
την κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης να αποστείλει προς δειγματισμό στολές
αντιπροσωπευτικές των μεγεθών XS-XXL που θα του ζητηθούν από το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας
Ν.Μ Άργους για την επιλογή των μεγεθών των στολών που θα συμπληρωθούν στη σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΤΟΛΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ

Α/Α
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
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ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΙΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (ΙΙΙ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στο Αργος σήμερα______________ημέρα _________ στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου
Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Άργους, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

Αφενός το
-

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΟΛΙΔΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ, που εδρεύει στο Αργος
Κορίνθου 191 – Τ.Κ. 21231, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την
Διοικήτρια ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΙΔΗ ΑΦΜ 999007413 ΔΟΥ Άργους

Αφετέρου από την
-

εταιρεία
εδρεύει

_____________________________________________ με ΑΦM __________ που
_______________________________________
Σελίδα 28
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___________________________________και εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόμιμο
εκπρόσωπό

της

κ.________________________________________________κάτοικο

___________________________________________________________________________
Συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα κάτωθι:

Ύστερα

από

τον

Συνοπτικό

Διαγωνισμό

της

__________________

και

την

υπ’

αριθ.

_______________(Θέμα ___) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Αργολίδας πού
αναθέτει την προμήθεια <<______________________________________________>> στο όνομα του
δεύτερου από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία Ανάδοχος, αναλαμβάνει
με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1
Γενικοί Όροι
Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι προμήθεια ___________________________
_______________________________________________________όπως ο κάτωθι πίνακας:
Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

2.2 Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών καθώς
και τους όρους και προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας

και κατισχύει κάθε άλλου

εγγράφου.
2.3 Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Δ.Σ. της ανάθεσης
στον προμηθευτή, στην Διακήρυξη και την προσφορά του προμηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 3
Χρόνος και τόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών
Ως τόπος και εκτέλεσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται η Νοσηλευτική Μονάδα Άργους του Γενικού
Νοσοκομείου Αργολίδας.

ΑΡΘΡΟ 4
Εκτέλεση της Σύμβασης
1.

Εκτέλεση της Σύμβασης

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Παραδόθηκε ολόκληρη η συμβατική ποσότητα
β) Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε
γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις
δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση

2.

Παράδοση – Παραλαβή

2.1. Η παραλαβή των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση, θα πραγματοποιηθεί από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.
2.2 Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά
τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των ειδών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των
άρθρων 208 και 209 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5
Αμοιβή του προμηθευτή – Τρόπος Πληρωμής

5.1 Η συνολική δαπάνη για την

προμήθεια των ειδών θα ανέρχεται στο ποσό

των ________

_________________________________________, πλέον ΦΠΑ __________________,

ήτοι συνολικά

___________________________________________________________________________________

,

_______________________________________ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Νοσοκομείου ΚΑΕ:
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5.2 Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις.

5.3 Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε ευρώ (€), με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά τον χρόνο πληρωμής. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο
200 του Ν. 4412/2016.
5.4 Τρόπος Πληρωμής του προμηθευτή :
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών σε χρόνο προσδιοριζόμενο
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η
πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την
πληρωμή του προμηθευτή, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

5.5 Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος) παραμένουν σταθερά και δεν
υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.
5.6 Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

ΑΡΘΡΟ 6
Υποχρεώσεις Προμηθευτή
6.1 Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με
την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεση της προμήθειας.
6.2 Ο προμηθευτής εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα
απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
6.3 Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

6.4 Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι
οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς

Σελίδα 31

ΑΔΑ: 671Ο4690Β4-ΒΒ0

20PROC007406876 2020-10-01

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

6.5 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την παρεχόμενη προμήθεια, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους
εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και
ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

6.6. Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής
6.7 Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες,
που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
6.8 Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει σε όλα τα παραστατικά που εκδίδει (Δ.Α., Τιμολόγιο, κ.α.)
– στο πλαίσιο της εν θέματι σύμβασης – την κατηγορία στολών στην οποία αναφέρεται.

ΑΡΘΡΟ 7
Διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από ………………… έως ……………………
ΑΡΘΡΟ 8
Ανωτέρα Βία
8.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
8.2. Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός
που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί της
την Αναθέτουσα Αρχή της σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του
προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του
αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 9
Καταγγελία – Λύση Σύμβασης
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9.1

Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων

του προμηθευτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή
επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί
να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλήψεις του και να
εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο προμηθευτής μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται
είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του, στις οποίες η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.
Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο προμηθευτής δε συμμορφωθεί με τις τελικές
υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου
πλην των ήδη παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον
προμηθευτή έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή εντός
30 ημερών από την λήψη της.
9.2

Ο προμηθευτής μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προσφυγή για

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε
φύσεως διοικητική προσφυγή.
9.3 Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Προμηθευτής:
α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
β. Δεν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που έχουν
παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού διαστήματος.
ΑΡΘΡO 10
Εκχώρηση-Μεταβίβαση σύμβασης
Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο
προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής
για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του Ν 4270/2014.

ΑΡΘΡΟ 11
Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση διαφορών
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11.1. Ο προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με
βάση τη καλή πίστη και των συναλλακτικών ηθών.
11.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το
Ελληνικό και το κοινοτικό.
11.3 Δεν αποκλείεται ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα
πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια
συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα
οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του προμηθευτής κυρώσεις δυνάμει των άρθρων
203 (κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), 207 (κυρώσεις για
εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση) του Ν.
4412/2016 μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που
εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση
που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 12
Τροποποίηση Σύμβασης
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13
Λοιπές Διατάξεις
Οι σχετικές περί προμηθειών Διατάξεις του Ν. 4412/2016, η αρ. _____ διακήρυξη του σχετικού
διαγωνισμού και η αρ. ____________ κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν
συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής
ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

α) Η παρούσα σύμβαση
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β) Οι διατάξεις περί προμηθειών
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του προμηθευτή

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της
παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον προμηθευτή θα γίνεται με κάθε πρόσφορο
μέσο, ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14
Εμπιστευτικότητα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο προμηθευτής θα αναλάβει
την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπέγραψαν δύο όμοια
πρωτότυπα αυτής.
Έλαβε δε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
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