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ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ           
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                           

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                                  Αγρίνιο,   31 /08/2021 
                                        Αριθμ. Πρωτ.10554 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ                                                   
ΤΜΗΜΑ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                                             

Ταχ. Δ/νση : 3ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ                    
Τηλ. :  2641361230-233                                                             
Πληροφορίες : Βλάχου Θεοδώρα 

                       
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 
Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» για τη 

Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Α) 24455000-8 , Β) 39831200-8 , Γ) 39830000-9 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΗΣ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Προϋπολογισμός για τη Ν.Μ. Αγρινίου συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας προαίρεσης 

(παράτασης).  

 CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ

ΣΜΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

1 ΕΤΟΣ  

ΤΕΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΜΟΣ ΜΕ 

Φ.Π.Α 

Α 24455000-

8 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 4.624,84 € 4.624,84 € 9.249,68 € 

Β 39831200-

8 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 4.214,51 € 4.214,51 € 8.429,02 € 

Γ 39830000-

9 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

5.430,21 € 5.430,21 € 10.860,42 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 22.434,69 € 22.434,69 € 44.869,38 

€ 
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ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  17/09/2021 Ώρα: 10.00 π.μ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι Προσφορές ισχύουν για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία 

που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας  υποβολής των προσφορών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1 έτος, με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης (προαίρεση). 

ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΙ 

ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ/ΑΝΑΔΟΧ

Ο  ΕΙΝΑΙ ΟΙ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ: 

α) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%. Στην 

παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ 

Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. 

β) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο τοις 

εκατό). 

γ)Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ή 8%, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 

2198/94 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεν απαιτείται 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ίση με το 4% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospital-agirnio.gr, στο διαδικτυακό τόπο του 

ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 
 

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : 

1.1. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και  άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα  

1.2  Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές   διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 

1.3.  Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

1.4 Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204/19-7-

1974) 

1.5 Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.6 Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

1.7 Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 

διατάξεις». 

http://www.hospital-agirnio.gr/


 

3 

1.8 Του ΠΔ 113/2010 «Περί αναλήψεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τεύχος Α’). 

1.9 Του Ν. 4250/26-3-2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3—14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποιήσεις Διατάξεων του Π.Δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 3  

1.10 Του Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών (περί νομιμοποίησης 

δαπανών)    

1.11 Του Ν. 4238/2014 περί «Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)…..» 

1.12   Του Ν. 4152/2013, παρ. Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 

16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» 

1.13 Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

1.14 Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 

139/27.6.97) 

1.15 Του Ν 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

1.16 Του Ν 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις…… » 

1.17 Του Ν 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου……..» 

1.18 Του Ν 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες 

διατάξεις .» 

1.19 Του Ν 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων ……….» 

1.20 Του Ν 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων,  ……….» 

 

2.  Τις αποφάσεις: 

2.1 Οι αρ. πράξης 21η 16-08-2021 ΘΕΜΑ 13ο και 21η 16-08-2021 ΘΕΜΑ 16ο αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου του νοσοκομείου με τις οποίες εγκρίθηκε η επανάληψη . 

2.2. Οι  αριθμ.  Απόφασης  Ανάληψης Υποχρέωσης    ΑΔΑ: 612146904Μ-ΖΕ8  αρ. δεσμ. 993  και ΑΔΑ:  

6ΝΒΛ46904Μ-ΠΙΚ  αρ. δεσμ. 994 για τη Ν.Μ. Αγρινίου 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 

για τη Νοσηλευτική Μονάδα Αγρινίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

 CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α 24455000-8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

Β 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

Γ 39830000-9 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 



 

4 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές για τη συνολική ποσότητα των ειδών.    

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (χαμηλότερη τιμή).   

  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Προμηθειών 

Νοσοκομείου 

 

     Ημερομηνία: 16/09/2021 

 Ημέρα Πέμπτη  Ώρα: 14:00 μ.μ 

Γραφείο Προμηθειών 

Νοσοκομείου 

Ημερομηνία: Παρασκευή 

17/09/2021 Ώρα: 10.00 

π.μ. 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου την προκαθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του 4412/2016 και το 5771/17-01-2017 έγγραφο –απάντηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η κλήρωση για  

την επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων δύναται να ορισθεί και χωρίς κλήρωση. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται 

αποδεκτές. 

Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές  προσφορές. 

Για  πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται 

στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 26413-

61221-233-230. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα 

παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ » 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

4.       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 

                                ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)» 
 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016 

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του 

Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

    Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  

         

         ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ  
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                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, και 4 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και                                                                                           

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 

υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 

κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά 

στo αρμόδιο Γραφείο Προμηθειών τoυ Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας Νοσηλευτική Μονάδα ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

την κανονισμένη ώρα.  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και 

τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική), σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, και μέσα σε καλά 

σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 

1.3.1 - Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής. 

1.3.2 – Η επωνυμία της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί τον διαγωνισμό.  

1.3.3-Ο αριθμός  της διακήρυξης. 

1.3.4-Ο τίτλος της διακήρυξης. 

1.3.5- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

1.3.6-Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής). 

1.3.7-Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 
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Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 

στοιχεία  κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους 

φακέλους ως εξής: 

ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 3 Α της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Β  με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς  του άρθρου 3 Β της παρούσας. 

ΦΑΚΕΛΟΣ Γ  με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Γ της παρούσας. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 

από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον 

έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 

υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 

προσφορών. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο τρόπος υποβολής των ιδιωτικών εγγράφων θα γίνεται  είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94)  είτε σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση,  στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή  έως και δέκα (10) ημέρες,  πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών (Ν.4605/19 άρθρο 43 παρ. 7Αε, 8). 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  

Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά (επί ποινή απόρριψης) τα 

αναφερόμενα κατωτέρω : 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) 1 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο, Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 

(ΤΕΥΔ) 

2. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ 

εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016 

3.      ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου 

να δηλώνεται ότι  : 

α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

β) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι     

προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας 
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Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.  

ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 

ζ) δεν είναι έκπτωτοι συμβάσεων έργου με το Δημόσιο και δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που υποβάλλονται με τις προσφορές  πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται με 

επικυρωμένη μετάφραση.  

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τo άρθρο 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) η ανωτέρω 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 φέρει 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, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε 

προκήρυξη 

 

To ΕΕΕΣ και την Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφουν: 

 οι διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

 ο διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού  

       Συμβουλίου, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε 

 Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΣ, σύμφωνα 

με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στα δύο τελευταία 

εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ανά περίπτωση, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν 

με την παρ. 7 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 καθώς και της παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 

4497/2017 όπου προστίθεται το άρθρο 79Α στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 και ορίζει ότι: «1. Είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η 

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 

73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 2. Ως 

εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης» 

3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ))το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). 

4. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται 

έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» 
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4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  που να υποδεικνύουν την συμμόρφωση στην διάθεση των προϊόντων με την 

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648, (ΦΕΚ 2198/Β/2-10-2009)  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης τις Ελληνικής 

Νομοθεσίας τις την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συμβουλίου τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα 

Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και ειδικότερα ,να κατατεθούν πιστοποιητικά της εταιρείας του κατασκευαστικού 

οίκου του προσφερόμενου είδους από τα οποία να προκύπτει ο Ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος σε περίπτωση που 

ο κατασκευαστικός οίκος έχει έδρα εκτός Ε.Ε. 

 

Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς 

σε δύο αντίγραφα που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β.   

Επίσης να αναφέρεται  η χώρα καταγωγής  του τελικού προσφερόμενου προϊόντος, αν το κατασκευάζει 

ο ίδιος,  να δηλώσει στην προσφορά του,  την επιχειρηματική μονάδα κατασκευής και τον τόπο 

εγκατάστασής της. 

Αν δεν το κατασκευάζει ο ίδιος  να δηλώνεται  η επιχειρηματική μονάδα κατασκευής ο τόπος 

εγκατάστασής της,  να επισυνάπτεται Υ/Δ  ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την Εταιρεία 

ΑΑΑ στη μονάδα κατασκευής ΒΒΒ και ο νόμιμος εκπρόσωπος/  ο επίσημος αντιπρόσωπος  έχει αποδεχθεί την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης  στον προσφέροντα. 

 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν  οι ανωτέρω δηλώσεις  θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Στο φάκελο τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.  

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε 

περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, 

κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών 

ή να τους τροποποιήσουν. 

Θα πρέπει να αναφέρεται η αντιστοιχία του κωδικού είδους σε σχέση με τον κωδικό του 

Παρατηρητηρίου Τιμών. Κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιμές δεν επιτρέπεται να 

είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με  τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14). Σε περίπτωση που το υπό προμήθεια είδος δεν είναι 

καταχωρημένο στο Παρατηρητήριο Τιμών τότε οι τιμές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από την αντίστοιχη 

προϋπολογιζόμενη τιμή της διακήρυξης, όπως επίσης  

 θα πρέπει να αναφέρεται με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν υπάρχει αντιστοίχιση με το Π.Τ.(άρθρο 

8 παρ. 4 Ν.1599/1986)  και 

 να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών από πρόσφατους διαγωνισμούς (τελευταία συναφθείσα 

σύμβαση με άλλη νοσηλευτική μονάδα)  που να επιβεβαιώνεται με παραστατικά, (σύμβαση με 

οποιονδήποτε δημόσιο φορέα)  
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Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 

88 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες, 

προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας   του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο 

ισχύος  μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου  απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, 

αρ. 97 του Ν. 4412/2016 πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν 

την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους 

παρέτειναν τις προσφορές τους.   

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016.  

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος 

θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί για την 

απόρριψη των προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την καθορισμένη ημέρα και ώρα στο Γραφείο Προμηθειών του  Νοσοκομείου 

από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  του Διαγωνισμού, η οποία, αφού παραλάβει τις 

υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών. 

1.1 Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 

προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.   

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια 

ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε 

πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.   

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. 

 

1.2 Πρόσκληση για Υποβολή Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  
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Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το γραφείο προμηθειών  ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα μέρη ΙΙ, ΙΙΙ του ΕΕΕΣ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε 

σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 

παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 

ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να παρατείνει την ως 

άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 

ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά 

που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

των μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 

του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 όπως αυτά τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

αρμόδια επιτροπή και του στο ΔΣ  για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του 

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση κατακύρωσης (Πρβλ. 

άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017. 

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται 

στους συμμετέχοντες. 

 

1.2.1. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Αποδεικτικά Μέσα) για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν. 4605/19 άρθρο 43 παρ.7αδ   

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλλει σε κλειστό φάκελο είναι τα εξής: 

Α)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΕΕΕΣ(Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την έγγραφη πρόσκληση)  ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα 

πρόσωπα που υπογράφουν το ΕΕΕΣ.  

Β)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΕΕΕΣ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 

Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ) για χρέη προς 

το ελληνικό δημόσιο κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

ΙΙ)για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ), πιστοποιητικά 

που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
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σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση) κατά την 

ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην 

περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της (άρθρο 80 ν. 4412/2016 .  

Τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας δεν καλύπτουν προγενέστερο της 

έκδοσής τους χρονικό διάστημα. Λόγω του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος αυτών των 

πιστοποιητικών που εκδίδονται από ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να μεριμνούν να 

αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα 

υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.  

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΕΕΕΣ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή 

επαγγελματικό παράπτωμα).  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το 

οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί 

έως τρείς (3) μήνες πριν την υποβολή τους. το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Το έγγραφο  πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους 

ώστε να γίνουν αποδεκτά. Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – 

προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της.   

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ζητούνται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 

επιτροπής στον προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που 

προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν 

κριθεί αποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας και τις διατάξεις του  Ν.4272/2014(ΦΕΚ 145/Α/11-7-

2014 Άρθρο 47 Παρατηρητήριο τιμών) και αφού έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των δικαιολογητικών .  

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.   

 

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 
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α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης , 

χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο 

οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν 

αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.  

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και 

των προδιαγραφών της Διακήρυξης 

γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ 

όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω πέντε (5) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για 

να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. 

 Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για 1 έτος με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 

4412/2016. 

 Επισημάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης από το νοσοκομείο, η 

νέα σύμβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες ετήσιες ενδεικτικές 

ποσότητες που αφορούν στο πρώτο έτος. (Πίνακας Ι: Πίνακας Ειδών Διακήρυξης για ένα έτος (12 

μήνες). 

 Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132  και 201 του Ν.4412/2016 και 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 Η υπηρεσία  διατηρεί το δικαίωμα  να αυξομειώνει τις υπό προμήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης 

να αυξομειώνει τις ποσότητες των ειδών με τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσον κατά το 

στάδιο  της κατακύρωσης  του αποτελέσματος του διαγωνισμού όσον και μετά την κατακύρωση 

κατά το στάδιο της διάρκειας ισχύος των σχετικών συμβάσεων, εντός της προϋπολογισθείσης 

δαπάνης  ανάλογα με τις ανάγκες του  Νοσοκομείου. 

 Σε περίπτωση που τυχόν ο επόμενος ετήσιος διαγωνισμός αποπερατωθεί πριν τη λήξη της παρούσας 

σύμβασης ή προκηρυχθεί διαγωνισμός και υπογραφεί σύμβαση από ανωτέρα αρχή ή την Ε.ΚΑ.Π.Υ. 

ή την αρμόδια Υ.ΠΕ η σύμβαση αυτή θα λύεται και δεν θα παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα από 

την ημερομηνία ισχύος της νέας σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
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Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, όπως  αυτά προβλέπονται  

στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσει οι 

οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο  και είναι οι ακόλουθες: 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 

4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%. 

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα 

υπολογίζεται χωριστά. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν 

εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 

4412/2016 και το άρθρο 43 παρ.20Ν.4605/2019.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος 

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα 

παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 

Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

  Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στον χρόνο 

παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες των Νοσηλευτικών Μονάδων ή στο χώρο που θα 

τους υποδειχθεί από το γραφείο Διαχείρισης, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα με έξοδα, 

ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός τεσσάρων  (4) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής στον Ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκομείο, από αρμόδια 
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επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής.  

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση 

που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο 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. 

 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. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των 

υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

(Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206, 207 του ν.4412/16.) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

                 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»  

Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται για μέρος των ειδών αλλά  επί της  συνολικής ποσότητας  τους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΠΟ Για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»  

για τη Ν. Μ. Αγρινίου. Οι προσφορές δύναται να υποβάλλονται για μέρος των ειδών αλλά  επί της  συνολικής 

ποσότητας  τους. 

 CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Α 24455000-8 ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 

Β 39831200-8 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ 

Γ 39830000-9 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ,  ΙΙ , ΙΙΙ  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι   ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ  (ΟΜΑΔΑ Α)     

              
 Α/Α Περιγραφή Αιτήματος Μ/Μ Ποσο

τητα 
Τιμή 
Μονάδος 

Φ.Π.
Α. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 
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1 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΫΔΗ  Να είναι 
ισχυρό απολυμαντικό και 
καθαριστικό για επιφάνειες και 
εξοπλισμό σε χώρους υψηλού 
κινδύνου (χειρουργεία, Μ.Ε.Θ. 
κλπ.).  Να περιέχει αλδεΰδες (εκτός 
φορμαλδεΰδης) και να είναι 
βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, 
ιοκτόνο.  Να μην έχει δυσάρεστη 
οσμή και να αναφέρονται οι χρόνοι 
δράσης έναντι των 
μικροοργανισμών.  Να διατίθεται σε 
συσκευασίες έως 5 Lt 

ΣΥΣΚ
ΕΥΑΣΙ

Α 

80 20,00 € 13% 1.600,00 € 1.808,00 € 

2  ΛΑΔΙ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΣΕ  
ΜΟΡΦΗ SPRAY κατάλληλο για 
λίπανση εργαλείων. Να διατίθεται 
σε συσκευασίες έως 1000 ml. 

ΛΙΤΡ
Ο 

8 6,60 € 24% 52,80 € 65,47 € 

3 ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ GETINGE 
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ. Να είναι όξινο 
υγρό κατάλληλο για την 
ουδετεροποίηση των αλκαλικών 
υπολειμμάτων. Να αφαιρεί 
κατάλοιπα ασβεστίου και ιδιαίτερα 
τις σκουριές από ανοξείδωτα 

εργαλεία. Να ξεπλένεται εύκολα και 
να μη αφήνει υπολείμματα. Να 
περιέχει οργανικά και ανόργανα 
οξέα. Να μην περιέχει τασιενεργά. 
Να διατίθεται σε συσκευασίες έως 5 
Lt ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

ΤΕΜΑ
ΧΙΟ 

5 20,00 € 24% 100,00 € 124,00 € 

5 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Υγρό καλλυντικό 
κρεμοσάπουνο. Να έχει καθαριστική 
και αντιμικροβιακή δράση με 
ουδέτερο PH, να μην περιέχει 
σάπωνες και χρωστικές ουσίες και 
να έχει ενυδατικά, προστατευτικά 
συστατικά για το δέρμα και 
αποσμητική δράση. Να διατίθεται 
σε συσκευασίες έως 1000 ml. 

ΤΕΜΑ
ΧΙΟ 

2000 0,78 € 24% 1.560,00 € 1.934,40 € 
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6 ΥΓΡΟ ΔΙΑΒΡΕΚΤΙΚΟ ΓΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ GETINGE 
Συμπυκνωμένο υγρό διαβρεκτικό 
για πλυντήρια εργαλείων με 
παράγοντες για επιτάχυνση του 
στεγνώματος των εργαλείων, 
αποφυγή στιγμάτων πάνω στα 
εργαλεία και μείωση θερμοκρασίας 
στεγνώματος. Να είναι ελεγμένο ως 
προς την ελάχιστη υπολειματική 
συγκέντρωση των δραστικών 

ουσιών του. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  

ΣΥΣΚ
ΕΥΑΣΙ

Α 

6 17,60 € 24% 105,60 € 130,94 € 

8 ΑΦΡΩΔΕΣ SPRAY Spray που να 
αποτρέπει την ξήρανση αίματος ή 
καυστικών υγρών στα εργαλεία της 
απογευματινής ή νυχτερινής 
βάρδιας. Να διατίθεται σε 
συσκευασίες έως 1000 ml. 

ΛΙΤΡ
Ο 

35 12,95 € 24% 453,25 € 562,03 € 

   ΣΥΝΟΛΟ      3.871,65 € 4.624,84 € 

                            
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ   ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  (ΟΜΑΔΑ Β) 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ/Μ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α 

Φ.Π.
Α. 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 
σε συσκευασία των 4  λίτρων 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 40 2,95 € 118,00 € 24% 146,32 € 

2 Υγρό καθ. Τζαμιών σε φιάλες  
ψεκασμού 450g. 

ΤΜΧ 200 0,68 € 136,00 € 24% 168,64 € 

3 Υγρό απορρυπαντικό πιάτων για το 
χέρι  σε συσκευασία 4 λίτρων. 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 20 2,14 € 42,80 € 24% 53,07 € 

4 Απολυμαντικό λεπτόρευστο υγρό 
με βάση το χλώριο (διάλυμα 

υποχλωριώδες νατρίου 4,8 g  στα 
100 gr -τύπου χλωρίνης - σε 

πλαστικό δοχείο συσκευασίας  2 
λιτρων.Η συσκευασία να διαθέτει 

πινακίδα με οδηγίες για τη 

αραίωση  και χρήση καθώς και 
οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια 

κυκλοφορίας του προϊόντος 
σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 

ΤΜΧ 1500 1,48 € 2.220,00 € 24% 2.752,80 € 

5 ΥΓΡΟ ΛΕΚΑΝΗΣ των 750 ml ΤΜΧ 300 1,39 € 417,00 € 24% 517,08 € 

6 Σκόνη Πλυντηρίου ρούχων σε 
συσκευασια 5 κιλών  

ΚΙΛΟ 200 1,48 € 296,00 € 24% 367,04 € 

7 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 

σε υγρό σε συσκευασία των 4 

ΣΥΣΚ/ΣΙΑ 20 4,95 € 99,00 € 24% 122,76 € 
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λίτρων. 

8 Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 

σε σκόνη σε συσκευασία του ενός 
κιλού. 

ΤΜΧ 20 3,50 € 70,00 € 24% 86,80 € 

  ΣΥΝΟΛΟ       3.398,80 €   4.214,51 € 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ   ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  (ΟΜΑΔΑ Γ) 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  Μ.Μ ΠΟΣ
ΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ 

ΔΑΠΑ

ΝΗ 
ΠΡΟ 

Φ.Π.Α 

Φ.Π.Α. ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

21 ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ 

ΨΕΚΑΣΜΟ. Να είναι υγρό υδροαλκοολικό, 

χωρίς αλδεΰδες, για γρήγορη απολύμανση των 

επιφανειών και του εξοπλισμού με ψεκασμό. 

Να στεγνώνει γρήγορα και να μην αφήνει 

κατάλοιπα λιπαρότητας. Να μην είναι 

οξειδωτικό-διαβρωτικό. Να είναι δραστικό για 

βακτήρια, μύκητες, ιούς. Να είναι έτοιμο για 

χρήση και να έχει σύστημα ψεκασμού. Να 

διατίθεται σε συσκευασίες έως 1000 ml. 

ΤΜΧ 1610 2,7200 € 24% 4.379,20 € 5.430,21 € 

  ΣΥΝΟΛΟ        4.379,20 € 5.430,21 € 

 

 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  14.269,56 € ΜΕ ΦΠΑ 

 
 

Επισημάνεται ότι, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ετήσιας προαίρεσης από το 

νοσοκομείο, η νέα σύμβαση, η οποία θα προκύψει, θα αφορά τα ίδια είδη και τις αντίστοιχες 

ετήσιες ενδεικτικές ποσότητες που αφορούν στο πρώτο έτος. (ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΕΣ) 

 

Υποχρεωτικά θα πρέπει να κατατεθούν δείγματα. Εφ’ όσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων 

ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 214 του Ν. 4412/2016. 

                 

 

                                            ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ   

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                          

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ       
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ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’αριθμ.           /2021 

ΓΙΑ ΤΗΝ προμήθεια  

Συμβατικού Τιμήματος                           συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ  
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMΗΜΑ 

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΑΡΘΡΟ 4 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 10 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  
 

Στο ΑΓΡΙΝΙΟ  σήμερα την ……….., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

Αφενός 

Το Γενικό Νοσοκομείο ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ –ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ που εδρεύει στο ΑΓΡΙΝΙΟ, 

και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κα Φιλιπποπούλου Ελένη Αναπληρώτρια 

Διοικήτρια του Νοσοκομείου ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ», που με την ιδιότητα 

της αυτή εκπροσωπεί το Νοσοκομείο και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 

Αναθέτουσα Αρχή »  

και αφετέρου 

Η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………..που εδρεύει ……………………οδός………………Τ.Κ 

……………………………….Τηλέφ.: ……………………………, Φαξ : ……………………………έχει αριθμό φορολογικού 

μητρώου ………………, υπάγεται στη ………………….και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο …………………….., 

…………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «ο Ανάδοχος προμηθευτής»,  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

1) Την υπ. αριθ. ………….. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.  

2) Την από …………………. προσφορά του Ανάδοχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 

προαναφερόμενης διακήρυξης.  

3) Την υπ. αριθ. ………………………………απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. 

  

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον 

ΑΝΑΔΟΧΟ σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης.  

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 

που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών.  
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Προμήθεια: ……………., όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.  

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παραλαβής : Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές 

αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. 

Παραδοτέα: Τα υλικά  που ο ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, 

σύμφωνα με τη σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 

από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος 

της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.  

Προσφορά: η από ……………………προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

της προμηθείας , όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.  

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς 

και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη 

Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.  

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – TIMΗΜΑ  

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής:  

ΤΗΝ προμήθεια  

Αναλυτικά:   
 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης για την προμήθεια των ειδών που έχουν κατακυρωθεί ισχύει για ένα 

χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα μονομερούς ετήσιας παράτασης. 

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 Οι πληρωμές θα γίνονται  με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών όπως  αυτά προβλέπονται  στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες νόμιμες κρατήσεις. 

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) : 2,00 %.  

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος 

παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α’ /23.7.2013) 

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 

4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016). 

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 

ποσοστού 20%. 
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Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα 

υπολογίζεται χωριστά. 

 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. 

 

ΑΡΘΡΟ   5  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται κατόπιν γραπτής παραγγελίας, μέσα στον χρόνο 

παράδοσης που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στις αποθήκες των Νοσηλευτικών Μονάδων ή στο χώρο που θα 

τους υποδειχθεί από το γραφείο Διαχείρισης, τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες του φορέα με έξοδα, 

ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου. 

Η παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιείται εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία αποστολής στον Ανάδοχο της ανωτέρω εγγράφου παραγγελίας από το νοσοκομείο, από αρμόδια 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και θα εκδίδει σχετικά 

πρωτόκολλα παραλαβής 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 

…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………, ποσού …………………….. 

ευρώ (………………. €) (4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος 

μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση του 

συνόλου των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση 

προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της 

παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 

κατάπτωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο οποίος υποχρεούται 

μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 

βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.  
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Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 

εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα 

Αρχή τους 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 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την 

πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας 

με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών 

Δημοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται 

αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η 

ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της 

αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει 

ανασταλεί.  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/λύσει τη σύμβαση με τον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά από 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη 

περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παρεχομένων υπηρεσιών, που αποδεδειγμένα 

έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτές τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.  

 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της 

περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα 

επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.  

 Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 

συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται 

στην παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα 

μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

  

ΑΡΘΡΟ 11. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, η από …. διακήρυξη 

του σχετικού διαγωνισμού και η από ……………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  

β) Ο Ν. 4412/2016 
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γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού  

δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον 

αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός 

αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην 

παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων 

όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

Ο ανάδοχος προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για 

την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο 

εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και 

επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

 Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις 

τους. 

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω 

όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 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 

της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί 

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.  

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετέθη το παρόν σε τρία πρωτότυπα. 

 

 

 

                                                        ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ                                   Η    ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Το ΕΕΕΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές και λοιπές 

ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις 

γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων 

στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Χάρις στο ΕΕΕΣ, οι υποβάλλοντες προσφορά  

δεν χρειάζεται πλέον να υποβάλλουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και έντυπα που  χρησιμοποιούνταν 

παλαιότερα  στις  διαδικασίες σύναψης σύμβασης στην ΕΕ,  κάτι  που απλουστεύει την πρόσβαση σε 

ευκαιρίες διασυνοριακής υποβολής προσφοράς. 

Στο ΕΕΕΣ ουσιαστικά δηλώνεται από τον κάθε υποψήφιο ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλογής και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή/και την Διακήρυξη) και ότι οι 

συμμετέχοντες δεν εμπίπτουν σε κάποιο λόγο αποκλεισμού (ν. 4412/16 άρθρα 75 ως 77). 

Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους έτερους φορείς στους οποίους τυχόν στηριχθεί ο υποβάλλων 

προσφορά. 

Προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών 

δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του 

ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται, όπως πχ την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, 

τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την απαραίτητη δήλωση συναίνεσης, όταν η αναθέτοντα 

φορέα μπορεί να λάβει γνώση των σχετικών δικαιολογητικών με απευθείας πρόσβαση σε βάση δεδομένων. 

Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής: 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει 

στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να 

τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που τηλεαποθήκευσε 

(«κατέβασε») από το ΕΣΗΔΗΣ. 

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

καθοριστεί από την αναθέτοντα φορέα, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 

είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση 

του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ 

μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). 

Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται 

δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε 

φυλλομετρητή. 

Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 

ιστοσελίδα). 

Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml (αν έχει δημιουργηθεί από την Α.Φ.) όσο και σε .pdf 

στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf (είτε με 

την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml) στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). Επισημαίνονται τα ακόλουθα, 

προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό 

του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας :  

(α) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, 

συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.  

(β) Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά 

στηρίζεται στις ικανότητες μίας ή περισσότερων άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα 

κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με 

χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες 

στηρίζεται.  

(γ) Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων, 

κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, 

χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι απαιτούμενες πληροφορίες.  

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017: 

- Κατά την υποβολή ΕΕΕΣ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν 

 - Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 Από τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια η ορθότητα των στοιχείων που 

περιλήφθηκαν στο ΕΕΕΣ και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας διακήρυξης στο πρόσωπο του 

οικονομικού φορέα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Ο κατά τα ανωτέρω έλεγχος της 

ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων και η διαπίστωση της απουσίας λόγων αποκλεισμού θα γίνει 

υποχρεωτικά πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος, για τον οικονομικό φορέα που θα επιλεγεί κατά τη 

διαδικασία του διαγωνισμού.   

Σε περίπτωση μη υποβολής (ή κατά παρέκκλιση των απαιτήσεων της διακήρυξης υποβολής) του ΕΕΕΣ, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 


