ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ

Aξηζκ. Ξξση. 12053
Αγξίλην 14 /08/2018

: 3ν ρικ ΑΓΡΙΝΙΟΤ- ΑΝΣΙΡΙΟΤ

Σαρ. Γ/λζε

: 30100, Αγξίλην

Σαρ. Κώδηθαο
Πιεξνθνξίεο

: Φξαγθηαδνπιάθε Ρ.
: 26413-61230-233

Σει.

: 26410-25955

Fax

gnaprom@gmail.com

E-maill

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΔΡΙΧΝ RAPID POINT 405 κε θξηηήξην
θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο,
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΙΖ ΚΝΛΑΓΑ

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ

ΑΓΟΗΛΗΝ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-

ΤΠΗΡΔΙΑ
ΚΧΓΙΚΟ CPV

ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΔΡΙΧΝ RAPID POINT 405 φπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Β ηεο παξνχζεο

33140000-3

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΛΝΞΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ
ΒΑΠΔΗ ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ (ρακειφηεξε ηηκή).

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ

Ξξνυπνινγηζκφο γηα 1 έηνο γηα ηε Λ.Κ.Αγξηλίνπ 17.919,24 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Γεληθφ
Λνζνθνκείν Αηησιναθαξλαλίαο. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε
βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. : 1311 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
νηθνλνκηθψλ εηψλ 2018-2019 ηνπ Φνξέα

1

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ

ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ

ΑΓΟΗΛΗΝ”
ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΣΔΣΑΡΣΗ 04/09/2018 Ώξα: 10:00 π.κ.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΛΑΗ (ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β)

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ

Ρκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ

ΥΡΟΝΟ ΙΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ γηα εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΟΙ

ΚΡΑΣΗΔΙ

ΟΙ

1 έηνο
ΟΠΟΙΔ

α) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 0,06%.

ΣΟΝ

Πηελ παξαπάλσ θξάηεζε παξαθξαηείηε επίζεο ην αλαινγνχλ Σαξηφζεκν

ΒΑΡΤΝΟΤΝ
ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ/ΑΝΑΓΟΥΟ

ΔΙΝΑΙ

ΟΙ ΑΚΟΛΟΤΘΔ:

3% ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΝΓΑ ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ.
β) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 %
(δχν ηνηο εθαηφ).
γ)Ξαξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο 4% ή 8%, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24
ηνπ Λ. 2198/94

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΟΛΗ

Γελ απαηηείηαη

ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ

ΔΠΙΣΟΛΗ

ΚΑΛΗ

Ίζε κε ην 5% ηεο πξν ΦΞΑ αμίαο ηεο ζχκβαζεο.

ΔΚΣΔΛΔΗ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ

Πηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ www.hospital-agirnio.gr, ζην δηαδηθηπαθφ
ηφπν ηνπ ΘΖΚΓΖΠ θαη ηεο ΓΗΑΓΔΗΑ

Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑITΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ έρνληαο ππφςε:
1.

Σηο δηαηάμεηο, όπσο απηέο ηζρύνπλ :

1.1.

Ρνπ Λ. 2955/2001 «Ξξνκήζεηεο Λνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Ξε.Π.. θαη άιιεο δηαηάμεηο»

(ΦΔΘ Α’ 256 /2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα
1.2

Ρνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 81 /4-4-

2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
1.3.

Ρνπ Λ. 3580/2007 «Ξξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην πνπξγείν γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο

θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α’ 134 /18-6-2007), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
1.4.

Ρηο δηαη
/2010), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

1.5.

Ρνπ Λ. 3886/2010 «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε Γεκφζησλ ζπκβάζεσλ − Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο

λνκνζεζίαο κε ηελ Νδεγία 89/665/ΔΝΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L395) θαη ηελ Νδεγία 92/13/ΔΝΘ ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Νδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335)» (ΦΔΘ Α΄ 173/30.9.2010).
1.6.

Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4013/ 2011: «Πχζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη
2

-

/2011), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη

ηζρχεη.
1.7.

Ρνπ Λ. 4025/11 (ΦΔΘ. 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε θνξέσλ Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Θέληξα Απνθαηάζηαζεο,

Αλαδηάξζξσζε Δ.Π. θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.8. Ρνπ Λ. 4072/2012 «Βειηίσζε επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. ….. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ Α΄ 86/11.4.2012).
1.9.

Ρνπ Λ. 4152/2013 (Φ.Δ.Θ. 107/ Α΄/9-05-2013) Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012

θαη 4127/2013.
1.11. Ρνπ Λ.4272/2014 (ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο

δαπαλψλ)
1.12

Ρνπ Λ. 4250/26-3-2014 (ΦΔΘ 74/Α΄/26-3—14) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Θαηαξγήζεηο,

Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα – Ρξνπνπνηήζεηο Γηαηάμεσλ ηνπ Ξ.Γ.
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», άξζξν 3.
1.13 Ρνπ Λ.4272/2014(ΦΔΘ 145/Α/11-7-2014 Άξζξν 47 Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί λνκηκνπνίεζεο
δαπαλψλ) Ρνπ Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο
2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

1.14 To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: «
Δηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή
ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο,
αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ
Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο.
2. Σηο απνθάζεηο:

2.2. Ρελ ππ.αξηζκ.17ε/26-07-2018 ζέκα 29ν απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ λνζνθνκείνπ κε ηελ
νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
2.3. Ρελ

αξηζκ.

Απφθαζεο Αλάιεςεο πνρξέσζεο (ΑΓΑ:ΥΑΒΘ46904Κ-8ΔΡ

θαη αξ. δεζκ.1371/0 ) γηα ηε Λ.Κ.

Αγξηλίνπ.

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Ππλνπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηελ πξνκήζεηα ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΓΙΑ
ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΔΡΙΧΝ RAPID POINT 405.
ΠΛΝΙΗΘΖ ΡΗΚΖ ΞΟΝ Φ.Ξ.Α

ΡΔΙΗΘΖ ΚΔ Φ.Ξ.Α

14.451,00 €

17.919,24 €

Θξηηήξην θαηαθχξσζεο ζα είλαη Ζ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΑΞΝΤΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ
ΡΖΠ ΡΗΚΖΠ (ρακειφηεξε ηηκή).
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ΣΟΠΟ - ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ

ΣΟΠΟ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΘΔΜΙΑ

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Ζκεξνκελία: 03/09/2018

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ

Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ
Λνζνθνκείνπ

Ζκέξα Τρίτη Ώξα: 14:00 κ.κ

Λνζνθνκείνπ

Ζκεξνκελία: 04/09/2018
Ζκέξα Τετάρτη Ώξα: 10:00
π.κ.

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο
πνπ έρεη ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 4412/2016 θαη ην
5771/17-01-2017 έγγξαθν –απάληεζε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π.

ε θιήξσζε γηα

ηελ επηινγή ησλ κειψλ ησλ

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ δχλαηαη λα νξηζζεί θαη ρσξίο θιήξσζε.
Ξξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη δελ γίλνληαη
απνδεθηέο.
Ξέξαλ ηεο θχξηαο πξνζθνξάο δελ γίλνληαη δεθηέο ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.
Γηα πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη
ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ Λνζνθνκείνπ φιεο

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζην ηειέθσλν: 26413-

61233-230.
Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε σο θαη ηα
παξαξηήκαηά ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ εληαίν θαη αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
1.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α΄ «ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ»

2.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β΄ «ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ-ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ- ΞΝΠΝΡΖΡΔΠ »

3.

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ΄ «ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ»

Γηα φ,ηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε εθαξκφδνληαη νη πεξί πξνκεζεηψλ δηαηάμεηο ηνπ
Γεκνζίνπ, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.
πνρξεσηηθά ζα πξέπεη λα θαηαηεζνχλ δείγκαηα. Δθ’ φζνλ απαηηείηαη θαηάζεζε δεηγκάησλ ηζρχνπλ ηα
αλαθεξφκελα ζην άξζξν 214 ηνπ Λ. 4412/2016.
Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ
Παπαδόπνπινο Δ. Παλαγηώηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ «ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ»
ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1ν : ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην αξ. 25 ηνπ Λ. 4412/20156 έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά
πξφζσπα ή Δλψζεηο θπζηθψλ ή/θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, Ππλεηαηξηζκνί, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε:
α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο,
β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.),
Νη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα
ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά. Ζ επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην εάλ
θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 2ν: ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
ζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζην Γηαγσληζκφ πξέπεη λα θαηαζέζνπλ έγγξαθε ζθξαγηζκέλε πξνζθνξά
ζηo αξκφδηo Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηoπ Γεληθνχ Λνζνθνκείνπ ΑΓΟΗΛΗΝ» .
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ζπληαγκέλε ή κεηαθξαζκέλε επηζήκσο ζηελ ειιεληθή γιψζζα (ελεκεξσηηθά θαη
ηερληθά θπιιάδηα κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή), ζε δχν αληίηππα, έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν, θαη κέζα ζε θαιά
ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο:
Ζ ιέμε ΞΟΝΠΦΝΟΑ ή ΑΗΡΖΠΖ ζπκκεηνρήο.
Ζ επσλπκία ηεο αξκφδηαο πεξεζίαο (Αλαζέηνπζαο Αξρήο) πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ.
Ν αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
Ν ηίηινο ηεο δηαθήξπμεο.
Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία (εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ
ζπκκεηνρήο).
Ρα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηόθνιιν.
Κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο (θπξίσο θάθεινο), ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά
ζηνηρεία ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο σο εμήο:

ΦΑΚΔΛΟ Α κε ηελ έλδεημε ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ:
Ξεξηιακβάλεη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 3 Α ηεο παξνχζαο.

ΦΑΚΔΛΟ Β κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ:
Ξεξηιακβάλεη ηερληθά ζηνηρεία πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 3 Β ηεο παξνχζαο.

ΦΑΚΔΛΟ Γ κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Ξεξηιακβάλεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 3 Γ ηεο παξνχζαο.
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Νη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζώζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ
πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε
απφ ηνλ πξνζθέξνληα, Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ε νπνία παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη ηηο πξνζθνξέο,
θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη,
φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο,
ησλ πξνζθνξψλ.
ΑΡΘΡΟ 3ν:
Α: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ

Λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηε ζπκκφξθσζε ζηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ κε
ηελ Γ8δ/Γ.Ξ.νηθ.130648, (ΦΔΘ 2198/Β/2-10-2009) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε «Ξεξί Δλαξκφληζεο ηεο
Διιεληθήο Λνκνζεζίαο πξνο ηελ Νδεγία 93/42/ΔΝΘ/14-6-93 ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
πνπ αθνξά ηα Ηαηξνηερλνινγηθά Ξξντφληα θαη εηδηθφηεξα, λα

θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά ηεο εηαηξείαο,

ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο απφ ηα νπνία λα πξνθχπηεη ν επξσπατθφο
αληηπξφζσπνο ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο έρεη έδξα ρψξα εθηφο ΔΔ.
Λα δειψλεηαη φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ζήκαλζε (CE).
Οη ζπκκεηέρνληεο,
θάθειν

ησλ

νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην

δηθαηνινγεηηθώλ

ζπκκεηνρήο

εγθαίξσο

θαη

πξνζεθόλησο,

ΔΠΙ

ΠΟΙΝΗ

ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ, ηα αθόινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ
παξ. 2, αξ. 79, ηνπ Ν. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηα άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Ν. 4250/26-03-2014
(ΦΔΚ 74/Α/26-03-2014) θαη εηδηθόηεξα:
Α. Φπζηθά Πξόζσπα
Γηθαηνινγεηηθά επη πνηλή απνθιεηζκνύ:

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα
άξζξα 1 θαη 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) ζηελ νπνία πξέπεη
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
• Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο.
• Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο :
1. δελ ππάξρεη εηο βάξνο ηνπ ηειεζίδηθε απφθαζε γηα:
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο(ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 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, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316
ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48), δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή
εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3
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ηεο απφθαζεο- πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 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, ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 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. κε ην λ. 3691/2008 (Α΄166), ζη ) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο
κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ
Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ 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/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε
ην λ. 4198/2013 (Α΄215 ).
2. Λα δειψλεη φηη δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), δηαπηζησκέλα απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή
λνκνζεζία.
3.Λα δειψλεη φηη είλαη εγγεγξακκέλνο ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην
Θξάηνο Κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα ΣΗ ηνπ πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ.
4412/2016.
4. Λα δειψλεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο, ή ππφ αλαγθαζηηθή
δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή νπνηαδήπνηε άιιε
παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο κνπ ή ζε εζληθέο δηαηάμεηο
λφκνπ.
5. Λα δειψλεη φηη δελ έρεη θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε
ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαγσγήο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο
απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
6. Λα δειψλεη φηη έιαβε ππφςε ηηο ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ηφπν φπνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζεί ε ζχκβαζε.
7. Λα δειψλεη φηη είλαη ζε ζέζε εθφζνλ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα παξάζρεη θάζε δηθαηνινγεηηθφ ή
έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηηο πιεξνθνξίεο θαη δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα δήισζή ηνπ.
8. Λα δειψλεη φηη :
α) Απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.
β) Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη
πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.
γ) Ρα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
δ) Ξαξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο
Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε – καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
ε) Ππκκεηέρεη κε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ.
9. ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΔΚΠΡΟΧΠΗΗ, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ/ εθπξφζσπφ
ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93 πεξ. δδ ηνπ Λ. 4412/2016.
Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 (ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) ε αλσηέξσ
ππεχζπλε δήισζε θέξεη εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο
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θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ηεο
ππνγξαθήο απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΘΔΞ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε.
Ρα γεγνλφηα, πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζσπηθή θαηάζηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη βεβαηψλνληαη δηα ηεο
σο άλσ πεχζπλεο Γήισζεο, απνηεινχλ θξηηήξηα επηινγήο, ε δηαπηζησζείζα δε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή
αμηνιφγεζεο, κε ζπλδξνκή ηνπο, επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο.

Β. Ννκηθά πξόζσπα, Ηκεδαπά ή Αιινδαπά
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
1. ια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ηεο αλσηέξνπ παξαγξάθνπ
Α. Φπζηθά πξφζσπα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο
ππνγξάθνληαη απφ α) ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Ξ.Δ., Ν.Δ. θαη Δ.Δ. απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ.
απφ ηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
2. ια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο
εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. Ππγθεθξηκέλα:
2Α. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Ξεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο (Δ.Ξ.Δ.):
• ΦΔΘ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ
• ΦΔΘ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο
• Ξξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή.
• Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη
ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ.
• Ξξαθηηθφ απφθαζεο Γ.Π. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν
πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά.
2Β. Γηα Ζκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ν.Δ. ή Δ.Δ.):
• Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ
ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο.
• Ξηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή
2Γ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα:
Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη
αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο 2Α ή 2Β, ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή
ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα
πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. Πε πεξίπησζε πνπ ε ρψξα πξνέιεπζεο δελ εθδίδεη
θάπνην αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ
ππνςεθίνπ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη: (α) δελ εθδίδεηαη ηέηνην πηζηνπνηεηηθφ, θαη (β) ν πνςήθηνο
πιεξνί ην ζρεηηθφ λνκηκνπνηεηηθφ φξν.

Γ. πλεηαηξηζκνί
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
1.Kαηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία Α θαη Β θαζψο
θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν Ππλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
• ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π. ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ θαη
• νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ’ απηφλ.

Γ. Δλώζεηο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ
1. Ρα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
2. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ
δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε
πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο
πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ
αλαπιεξψλεη.

Πεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ Λ. 4250/26-03-2014 ( ΦΔΘ 74/Α/26-03-2014) ε
αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε θέξεη 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 ΘΔΞ, αθφκα θαη αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε.

Β: ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πην θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ» ηνπνζεηνχληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο κε
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, ζε δχν αληίγξαθα πνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Β.
Ν πίλαθαο ησλ εηδψλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζηήιεο: ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, ηε κνλάδα κέηξεζεο, ηηο
ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο αλά είδνο, ηνλ θσδηθφ (REF) ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζα
ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή).

Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
πνβάιιεηαη ζε έληππε κνξθή. Πην θάθειν ηνπνζεηνχληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε ηελ ηηκή ηεο
πξνζθνξάο ζε Δπξψ.
Ν πίλαθαο ησλ εηδψλ ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζηήιεο : ηελ πεξηγξαθή ηνπ είδνπο, ηε κνλάδα κέηξεζεο, ηηο
ππφ πξνκήζεηα πνζφηεηεο αλά είδνο, ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο Φ.Ξ.Α. (ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή),

ηνλ αλαινγνχληα

Φ.Ξ.Α.
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(ζα ζπκπιεξσζεί

απφ

ηνλ

ζπκκεηέρνληα

πξνκεζεπηή), ηνλ θσδηθφ (REF) ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή (ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή), ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ Ρηκψλ (ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ
ζπκκεηέρνληα πξνκεζεπηή), φπνπ πθίζηαηαη.
Πηελ ηηκή ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, θαζψο θαη θάζε άιιε λφκηκε επηβάξπλζε πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθηφο απφ ηνλ ΦΞΑ. Ν ΦΞΑ ζα δίδεηαη ζε μερσξηζηή ζηήιε.
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο
Ξξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Νη ηηκέο ησλ Ξξνζθνξψλ δελ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο Ξξνζθνξάο. Πε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Ξξνζθνξάο, νη ππνςήθηνη Αλάδνρνη δελ δηθαηνχληαη,
θαηά ηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο γηα ηελ παξάηαζε απηή, λα ππνβάιινπλ λένπο πίλαθεο ηηκψλ
ή λα ηνπο ηξνπνπνηήζνπλ.
πνρξεσηηθά ζε θάζε πξνζθεξφκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζην Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Ξ.. θαζψο θαη ν α/α ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο.
Πε πεξίπησζε αζπλήζηζηα ρακειήο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ην άξζξν
88 ηνπ λ. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4ν: ΙΥΤ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Νη Ξξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνςήθηνπο Αλαδφρνπο γηα 120 εκέξεο απφ ηελ επφκελε κέξα
ηεο δηελέξγεηαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηνπο. Ξξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ ηζρχο ηεο Ξξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο ζχκθσλα κε ην αξ.
97 ηνπ Λ. 4412/2016, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο.
ΑΡΘΡΟ 5ν: ΑΠΟΡΡΙΦΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ,
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 91 ηνπ Λ. 4412/2016.
Δλαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Δάλ ηπρφλ ππνβιεζνχλ ελαιιαθηηθέο Ξξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο
ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί γηα ηελ
απφξξηςε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 6ν: ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ – ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Ν Γηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί ζην Γξαθείν Ξξνκεζεηψλ ηνπ

Λνζνθνκείνπ απφ ηελ νξηζζείζα Δπηηξνπή

δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ε νπνία, αθνχ παξαιάβεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ζα
πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνζθξάγηζε θαη ηνλ έιεγρν απηψλ.
Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ
γίλεηαη δεκφζηα θαη ζε κία ζπλεδξίαζε, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ
εθπξνζψπσλ ηνπο.
Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επφκελε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ηελ ίδηα
ή δηαθνξεηηθή κέξα, πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξηζε, αμηνιφγεζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ ζε
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πξαθηηθφ ην νπνίν ζπληάζζεη θαη πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ρν αλσηέξσ πξαθηηθφ εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη θνηλνπνηείηαη
ζηνπο ζπκκεηέρνληεο.
ΑΡΘΡΟ 7ν: ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ θαηαθχξσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο
επηηξνπήο ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά πνπ
πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηεο ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ην ζχλνιν ηεο πξνζθνξάο ηνπ, εθ ησλ ππνςεθίσλ
ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί απνδεθηέο, κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο.
Ζ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ γίλεηαη εγγξάθσο απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 105 ηνπ Λ. 4412/216.
πνρξεσηηθά ζε θάζε πξνζθεξφκελν είδνο λα αλαγξάθεηαη εάλ ην πξνζθεξφκελν είδνο ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζην Ξαξαηεξεηήξην ηηκψλ ηεο Δ.Ξ.. θαζψο θαη ν α/α ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην είδνο.
Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (Λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3).
ΑΡΘΡΟ 8ν: ΜΑΣΑΙΧΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, δηαηεξεί
ην δηθαίσκα:
α. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε, αθχξσζε ή δηαθνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ,
ρσξίο λα αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε έλαληη ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλεμάξηεηα απφ ην ζηάδην
νπνηαδήπνηε δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο φηαλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο θαζηζηνχλ
αδχλαηε ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
β. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ επαλάιεςή ηνπ κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ θαη
ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο Γηαθήξπμεο
γ. λα απνθαζίζεη ηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα πξνζθχγεη ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, εθ’
φζνλ ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.
Νη πξνζθέξνληεο απηνί δε δηθαηνχληαη λα αμηψζνπλ απνδεκίσζε δηθαηνχληαη φκσο ηελ άκεζε απνδέζκεπζε
ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο.
ΑΡΘΡΟ 9ν: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ - ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ
Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή
πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο ελεκέξσζεο.
Αλ πεξάζεη ε πξνζεζκία ησλ αλσηέξσ δέθα (10) εκεξψλ ρσξίο ν Αλάδνρνο λα έρεη παξνπζηαζηεί
γηα λα ππνγξάςεη ηε Πχκβαζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα
πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ
θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ε δηαδηθαζία
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αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ.
4412/2016.
Ζ δηάξθεηα ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ζα είλαη γηα 1 έηνο.
Ζ Πχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 θαη 201 ηνπ Λ.4412/2016 θαη
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ.
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο λα θαηαγγείιεη
ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 133 ηνπ Λ.
4412/2016.
Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδώλ πνπ έρνπλ θαηαθπξσζεί ηζρύεη γηα έλα
ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.

ΑΡΘΡΟ 10ν: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ-ΚΡΑΣΗΔΙ
Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ δηθαηνινγεηηθψλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη
ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016 γηα ην ζχλνιν ηεο αμίαο κείνλ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θξαηήζεη νη
νπνίεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη είλαη νη αθφινπζεο:
α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.
β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο
παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013)
γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο
πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ.
4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016).
δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%.
Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν θαη ζα
ππνινγίδεηαη ρσξηζηά.
ΑΡΘΡΟ 11ν: ΔΓΓΤΗΔΙ
Γελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο.
Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηεο ύκβαζεο, νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
θαηαζέηνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή Θαιήο Δθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% ηνπ
ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α
ΑΡΘΡΟ 12ν: ΔΝΣΑΔΙ
Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 127 ηνπ Λ.
4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 13ν: ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Ζ Πχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. Πε πεξίπησζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ
εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο Πχκβαζεο ή εμ' αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο
12

θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη
ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. Γηα θάζε δηαθνξά πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα
παξαπάλσ νξηδφκελα, αξκφδηα ζα είλαη ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη πάληνηε ην
Διιεληθφ θαη ην Θνηλνηηθφ δίθαην.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
«ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ - ΠΟΟΣΗΣΔ»
Ζ πξνκήζεηα ΑΝΑΛΧΙΜΧΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΤΣΗ ΑΔΡΙΧΝ RAPID POINT 405 γηα ηελ Λνζειεπηηθή
Κνλάδα Λ. Κ. Αγξηλίνπ κε Θξηηήξην Αμηνιφγεζεο: ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
κφλν βάζεη ηηκήο (ρακειφηεξε ηηκή).
Νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη πνζφηεηεο, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ νξίδνληαη
ΑΛΑΙΡΗΘΆ:

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ – ΠΟΟΣΗΣΔ
ANAΛΧΙΜΑ ΑΝΑΛΤΣΧΝ ΑΔΡΙΧΝ RAPIDPOINT 405
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΟΝΑΓΑ
ΠΟΟΣΗΣ
ΣΙΜΗ
ΔΙΓΟΤ
ΜΔΣΡΗΗ
Α
ΜΟΝΑΓΟ

MEASUREMENT
KIT
14
CARTRIDGE KIT
(750 ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ)
800,00 €
WASH / WASTE
KIT
14
CARTRIDGE KIT (4
ΡΔΚΑΣΗΥΛ)
200,00 €
RAPID QC
ΠΠΘ. 30 AMP
1
COMPLETE LEVEL
1(30x2,5 ml)
132,00 €
RAPID QC
ΠΠΘ. 30 AMP
1
COMPLETE LEVEL 2
(30x2,5 ml)
132,00 €
RAPID QC
ΠΠΘ.30 AMP
1
COMPLETE LEVEL 3
(30x2,5 ml)
132,00 €
AIR FILTER
TEMAXIO
11
5,00 €
ΠΛΝΙΝ
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ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΓΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΝΟΛΟ
ΓΑΠΑΝΗ
ΜΔ ΦΠΑ

24%

11.200,00€

13.888,00 €

24%

2.800,00 €

3.472,00 €

24%

132,00 €

163,68 €

24%

132,00 €

163,68 €

24%

132,00 €

163,68 €

24%

55,00 €

68,20 €

14.451,00€

17.919,24 €

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ : ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
6ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ
ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ
ΤΜΒΑΗ ππ’αξηζκ.

/2018

ΓΗΑ ΡΖΛ πξνκήζεηα ……..
Ππκβαηηθνχ Ρηκήκαηνο ………..€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΥΛ
ΑΟΘΟΝ 1 ΝΟΗΠΚΝΗ
ΑΟΘΟΝ 2 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΞΑΟΝΠΑΠ ΠΚΒΑΠΖΠ - TIMΖΚΑ
ΑΟΘΟΝ 3 ΔΛΑΟΜΖ ΗΠΣΝΠ - ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΑΟΘΟΝ 4 ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ – ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 5 ΔΓΓΖΠΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ
ΑΟΘΟΝ 6 ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ
ΑΟΘΟΝ 7 ΑΛΥΡΔΟΑ ΒΗΑ
ΑΟΘΟΝ 8 ΑΛΑΠΡΝΙΖ – ΘΑΡΑΓΓΔΙΗΑ ΘΑΗ ΙΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΑΟΘΟΝ 9 ΔΘΡΔΙΔΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ
ΑΟΘΟΝ 10 ΙΝΗΞΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ
ΑΟΘΟΝ 11 ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ – ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ
Πην ΑΓΟΗΛΗΝ ζήκεξα ηελ ……….., νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη:
Αθελόο
Ρν Γεληθφ Λνζνθνκείν ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ – ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΉ ΚΝΛΑΓΑ ΑΓΟΗΛΗΝ πνπ εδξεχεη ζηo ΑΓΟΗΛΗΝ,
θαη

εθπξνζσπείηαη

λφκηκα

γηα

ηελ

ππνγξαθή

ηεο

παξνχζαο

απφ

……………………………………………………………ηνπ Λνζνθνκείνπ ΑΗΡΥΙΝΑΘΑΟΛΑΛΗΑΠ-ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ
ΑΓΟΗΛΗΝ», πνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απηή εθπξνζσπεί ην Λνζνθνκείν θαη ην νπνίν ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε σο «ε Αλαζέηνπζα Αξρή »
θαη αθεηέξνπ
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Ζ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ……………………………………..πνπ εδξεχεη ……………………νδφο………………Ρ.Θ
……………………………….Ρειέθ.: ……………………………, Φαμ : ……………………………έρεη αξηζκφ θνξνινγηθνχ
κεηξψνπ ………………, ππάγεηαη ζηε ………………….θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θν ……………………..,
…………………….. ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ............. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε σο «ν Αλάδνρνο»,
Λακβάλνληαο ππόςε :
1) Ρελ ππ. αξηζ. ………….. δηαθήξπμε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
2) Ρελ ππ.αξηζκ. …………………. πξνζθνξά ηνπ Αλάδνρνπ, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο
πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο.
3) Ρελ ππ. αξηζ. ………………………………απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, κε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην
απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο πξναλαθεξφκελεο δηαθήξπμεο, ζηνλ Αλάδνρν.
πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ
Γηνηθεηηθή εληνιή: νπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ
ΑΛΑΓΝΣΝ ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο.
Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ
πνπ εθδίδεηαη βάζεη ηεο Πχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεκάησλ θαη ησλ
ηειενκνηνηππηψλ.
Πξνκήζεηα/ Αλάζεζε: ……………., φπσο εμεηδηθεχεηαη ζηε Πχκβαζε.
Ηκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο: Ζ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο Πχκβαζεο.
Ηκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα.
Δπηηξνπή Παξαιαβήο : Ρν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο
αξκνδηφηεηεο ηελ ηκεκαηηθή – νξηζηηθή παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο.
Παξαδνηέα : Ρηο ππεξεζίεο πνπ ν αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή,
ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε.
Πξνζεζκίεο : ηα αλαθεξφκελα ζηε Πχκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα
ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε Πχκβαζε σο αθεηεξία.
ηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην
ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Πξνζθνξά: ε ππ.αξηζκ ……………………πξνζθνξά ηνπ Ξξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή.
ύκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε
ηνπ έξγνπ, φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί.
πκβαηηθά ηεύρε : Ρα ηεχρε ηεο Πχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, θαζψο
θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α) ηε
Πχκβαζε, β) ηε Γηαθήξπμε, γ) ηελ Ξξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ.
πκβαηηθό ηίκεκα: ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ – TIMΗΜΑ
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Κε ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο
πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο «…………». Ζ πξνκήζεηα ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξηζ. ……… πξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο
φξνπο ηεο ππ. αξηζ. ………….. Ξξφρεηξεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ππ. αξηζ. ………… απφθαζε
θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.

ΤΓΚΔΚΡΙΜΔΝΑ
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΗΓΝΠ

ΞΝΠΝΡΖΡΑ

MEASUREMENT CARTRIDGE KIT (750 ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ)

14

WASH / WASTE CARTRIDGE KIT (4 ΡΔΚΑΣΗΥΛ)

14

RAPID QC COMPLETE LEVEL 1(30x2,5 ml)

1

RAPID QC COMPLETE LEVEL 2 (30x2,5 ml)

1

RAPID QC COMPLETE LEVEL 3 (30x2,5 ml)

1

AIR FILTER

11

ΡΗΚΖ
ΡΔΚΑΣΗΝ

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ έλαξμε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ……….. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζην
έλα (1) έηνο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ – ΚΡΑΣΗΔΙ
Νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη

κε ρξεκαηηθφ έληαικα βάζεη ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη

δηθαηνινγεηηθψλ φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Λ.4412/2016.
Ν αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο λφκηκεο θξαηήζεηο.
α) πέξ Νξγαληζκψλ Τπρηθήο γείαο (ΦΔΘ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.
β) Ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 64 Θεθ. Β, παξαγ.2 ηνπ Λ. 4172/2013 θφξνο εηζνδήκαηνο, ν νπνίνο
παξαθξαηείηαη θαηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο. (ΦΔΘ 167Α’ /23.7.2013)
γ) πέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ: θξάηεζε 0,06% επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο
πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ (Λ. 4146/2013 -ΦΔΘ 90/18.4.2013 θαη Λ. 4013/2011 - ΦΔΘ 204/Α΄/15.9.2011- Λ.
4412/2016 - ΦΔΘ 147/Α΄/8.8.2016).
δ) Ρέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% επί ηνπ πνζνχ ηεο αλσηέξσ θξάηεζεο, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ν.Γ.Α.
πνζνζηνχ 20%.
Ν αλαινγνχλ ΦΞΑ επί ηνηο εθαηφ (%) γηα ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο βαξχλεη ην Λνζνθνκείν θαη ζα
ππνινγίδεηαη ρσξηζηά.
ια ηα ηηκήκαηα ηεο παξνχζαο Πχκβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηκέο κνλάδνο), παξακέλνπλ ζηαζεξά θαη
δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπκβαηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 5. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
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Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ
…………………………. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο …………….. ΡΟΑΞΔΕΑΠ ……………………, πνζνχ ……………………..
επξψ (………………. €) (5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο
κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Γηαθήξπμεο.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν
ζπκβαιιφκελνπο θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ.
Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε
πξνο ηελ εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ Αλάδνρν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο
παξνχζαο ή/θαη ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε δηάζηεκα ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε
θαηάπησζε.
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ
Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
Πε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη
κέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο κέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα
βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία
ζχκθσλα κε ην άξζξν 204 ηνπ Λ. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΙΑ
Ρα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην
κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.
Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ
εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα
Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηφηε
πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα
απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εκεξψλ ζην ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ, δηαθνξεηηθά, κε ηελ
πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο.
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΑΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαζηείιεη ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο παξνχζαο
κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ
Γεκνζίνπ. Πηελ πεξίπησζε απηή ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε άιισο παξαηηείηαη
απηήο. Πηελ γλσζηνπνίεζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ αλαζηνιή, ε
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο θαζψο θαη ε πηζαλνινγνχκελε δηάξθεηά ηεο. Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
αλαζηνιήο ν Αλάδνρνο απαιιάζζεηαη εθείλσλ ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε εθπιήξσζε ησλ νπνίσλ έρεη
αλαζηαιεί.
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Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη/ιχζεη ηε ζχκβαζε κε ηνλ ΑΛΑΓΝΣΝ κεηά απφ
απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θαλνληζκφ Ξξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. Πηε
πεξίπησζε απηή, ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ πέξαλ ηεο ακνηβήο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ απνδεδεηγκέλα
έρνπλ πξνεγεζεί ηεο θαηαγγειίαο θαη εθφζνλ απηέο ηειηθψο παξαιεθζνχλ, δελ δηθαηνχηαη άιιν πνζφ.
Πε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξνχζαο ή ζέζεο ηεο
πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα
επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. Πε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ε εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα.
Ρξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή
ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 132 ηνπ Λ. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί, φηαλ νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπκβαιιφκελα
κέξε θαη απνδεζκεπηνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Ν Λ. 4412/2016 «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη
2014/25/ΔΔ)», θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ε απφ …. δηαθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ

δηαγσληζκνχ θαη ε ππ.αξηζκ. ……………θαηαηεζείζα πξνζθνξά ηνπ ΑΛΑΓΝΣΝ απνηεινχλ ζπκπιεξσκαηηθά
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζπκβαηηθά ηεχρε. Πε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζκηζεο κεηαμχ ησλ
ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο είλαη ε αθφινπζε:
α) Ζ παξνχζα ζχκβαζε
β) Ν Λ. 4412/2016
γ) Ζ δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ
δ) Ζ πξνζθνξά ηνπ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ
Γηα ηα ζέκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείκελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ
απηήο δελ έρεη νπνηαδήπνηε ηζρχ ή κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε γηα ηελ εξκελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο
αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχκβαζε.
Ν αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ
αλεμαηξέησο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί.
Ν αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ’ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Θαηά ηνλ απηφ ηξφπν
εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη
επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.44112/2016 κε ηηο εθάζηνηε
ηξνπνπνηήζεηο ηνπο.
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Ρέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ
φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή.
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ
Ν ΞΟΝΚΖΘΔΡΖΠ 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
ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ.
Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα ειιεληθά
δηθαζηήξηα εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην θνηλνηηθφ. Γελ απνθιείεηαη, σζηφζν, γηα νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο εθφζνλ ζπκθσλνχλ θαη ηα δχν κέξε, λα πξνβιεθηεί 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.
ΠΔ ΞΗΠΡΥΠΖ ΡΥΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε ηξία πξσηφηππα.

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΝΟ/ΜΔΙΟΤ

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Παλαγηώηεο Δ. Παπαδόπνπινο
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