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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΠΕΝΤΕΛΗ     26/09/2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 11951/3-10-2017 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
ΤΗΛ: 213 2052 508, 518 ΦΑΞ: 213 2052441 
http://www.paidon-pentelis.gr 
e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr    

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. Π/17/17 

 Για την προμήθεια  «AΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ»  
CPV 39891200-8 

προϋπολογισμός: 2.958,03€ ΣΥΜΠΕΡΙΛ.ΦΠΑ 24% 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ» 

CPV        39891200-8 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 
και πενήντα ένα λεπτά, χωρίς ΦΠΑ  
(2.385,51€) & δύο χιλιάδες εννιακόσια 
πενήντα οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
(2.958,03€)  συμπεριλ. ΦΠΑ 24% 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΠΥΥ2015 από τον ΚΑΕ 1381 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία   :      19/10/2017 
Ημέρα       : ΠΕΜΠΤΗ 
Ώρα          : 09:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ημερομηνία   :  18/10/2017 
Ημέρα       : ΤΕΤΑΡΤΗ 
Ώρα          : 14:30 

ΔΕΙΓΜΑ ΝΑΙ ( επί ποινή αποκλεισμού) 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 180 ημέρες   από την επομένη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

KAE  1381 

mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr
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ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ τεμάχιο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή: 

 2% Υπέρ ψυχικής υγείας 

 0,06% Υπέρ ανεξάρτητης αρχής 
δημοσίων συμβάσεων  ΕΑΑΔΗΣΥ 
βάσει του Ν.4112/2016. 

 3% Χαρτόσημο  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
εφαρμοστέο επί κράτησης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου εφαρμοστέο επί 
Χαρτοσήμου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 Παρακράτηση 4% για προκαταβολή 
φόρου εισοδήματος βάσει του 
Ν.4172/2013. 

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις 
παραπάνω 
επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
 

ΗΜΕΡ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛ.ΤΥΠΟ 10/10/2017 
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8 

ΆΡΘΡΟ 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ 

9-10 

ΆΡΘΡΟ 10 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 10 

ΆΡΘΡΟ 11 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 10 
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10 
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ΆΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
– ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
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ΆΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟ-
ΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14-15 
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ΆΡΘΡΟ 17 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ-
ΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΜΕΣΑ) 

16 
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     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΑΡΘΡΟ 1 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 

ΠΟΛΗ ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  15236 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  213-2052518 ή 508 

ΦΑΞ  213-2052441 

ΕΜΑΙL promitheion@paidon-pentelis.gr 
 
 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.paidon-pentelis.gr 

 
 
Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών  : 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΑΣ 

ΕΜΑΙL 

1 ΑΝΝΑ ΡΙΣΤΑ, EΦΗ 
ΠΑΤΡΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 213-
2052518 ή 
508 

213-
2052441 

promitheion@paidon-
pentelis.gr 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2  
ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
2.1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Προμήθεια του είδους «Απορρυπαντικά», για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του  
Νοσοκομείου. 
 
2.2 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ( άρθρο 6 του Ν.4412/2016) 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτά, χωρίς ΦΠΑ  (2.385,51€) & δύο χιλιάδων εννιακοσίων  
πενήντα οχτώ ευρώ και τρία λεπτά (2.958,03€)  συμπεριλ. ΦΠΑ 24% 
2.3 ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ( άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια του Ν.4412/2016) 
 Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης  
 
 
2.4  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 
Όπως αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσας διακήρυξης με θέμα « ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». 

mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr
http://www.paidon-pentelis.gr/
mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr
mailto:promitheion@paidon-pentelis.gr
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 ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
3.1 Διάρκεια σύμβασης (Άρθρο 53 παρ 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος, το οποίο άρχεται από την υπογραφή της. 
 
3.2 Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 εδ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μο-
νομερή της  δήλωση (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για τρεις (3) επιπλέον 
μήνες με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξης της σύμβασης (παράταση), με τους 
ίδιους όρους, υποχρεώσεις και τιμές της αρχικής σύμβασης και χωρίς επιβάρυνση του αρχι-
κού συμβατικού τιμήματος. 
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμή-
θειας, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγ-
γυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
4.1.Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές 
πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : 
4.1.1 Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα 
από εμπορικές επιχειρήσεις). 
4.1.2 Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) άρθρο 2 παρ. 1-11, «Προμήθειες του Δημοσίου 
Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 
4.1.3 Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» 
(ΦΕΚ Α’ 139/27-6-1997). 
4.1.4 Το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 & 13 έως 15. 
4.1.5 Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Φ.Ε.Κ.248/Α). 
4.1.6 Το Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ.66/Α/11-05-2010). 
4.1.7 Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/13.07.2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική Ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”και άλλες διατάξεις». 
4.1.8 Το Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α΄ 115/15-7-2010) άρθρο 68 « Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών 
παροχής υπηρεσιών». 
4.1.9 Το Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ.129/Α/03 082010). 
4.1.10 Το Ν. 3871/2010 (Φ.Ε.Κ. 141/Α/2010), «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 
4.1.11 4.1.12 Του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), άρθρο 375 παρ. 7, για την 
επιβολή κράτησης 0,06% επί της συμβατικής αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και του άρθρου 61 παρ. 5 του Ν. 
4146/2013 «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4013/2011». 
4.1.12 Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
4.1.13 Το Ν. 4172/2013, άρθρο 64 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για προκαταβολή 
επί της καθαρής συμβατικής αξίας». 
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4.1.14 Το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26.03.2014 τ. Α’), «Διοικητικές Απλουστεύσεις - 
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - 
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 
Το 3261/04-12-2014 τΒ ΦΕΚ άρθρο 2 «Έγκριση Προγραμμάτων Υγείας , Υπηρεσιών, 
Φαρμάκων έτους 2014, πιστώσεις 2014-2014-2015» 
4.1.15 Το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.06.2014), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις». 
4.1.16 Το Ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ.160/Α/08.08.2014), «Μέτρα στήριξης & ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών & άλλες διατάξεις». 
4.1.17 Το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ.147/Α/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»). 
4.1.18 Το Ν. 4430/2016 (Φ.Ε.Κ.205/Α), «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη 
των φορέων της και άλλες διατάξεις». 
4.1.19 Του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α’ ), «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
4.1.20 Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α’ ), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
4.1.21 Το ΦΕΚ 3261/Β’/4-12-2014 με το οποίο εγκρίθηκε το ΠΠΥΥΦ 2014 της 1ης Υ.ΠΕ.. 
4.1.22 Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρο υ 7 9 παρ. 4 το υ Ν. 44 12/201 6 (Α΄ 147), 
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698). 
4.1.23 Τις Λοιπές ισχύουσες διατάξεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού. 
4.1.24 Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».         
 
4.2 Τις κάτωθι αποφάσεις και έγγραφα 
4.2.1  Τις υπ.αριθμ. 7175/1-6-2017 τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους 
«Απορρυπαντικά». 
4.2.2 Την 4658/2016/15.09.2016  κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ Β΄2937), Έγκριση ΠΠΥΥ 2015 των εποπτευμένων φορέων 
υγείας  , πιστώσεις (2016-2017).  
4.2.3 . Το από Οικ.4708/16.09.2016 έγγραφο της ΕΠΥ, σχετικά με  διαβίβαση της έγκρισης 
του ΠΠΥΥ 2015. 
4.2.4  Το από Οικ.4963/5.10.2016 έγγραφο της ΕΠΥ, σχετικά με προμήθειες από τους φορείς 
της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.3580/2007- Καθορισμός ΚΑΑ 
4.2.5 Την από 18/27.06.2017 Απόφαση Δ.Σ. , σχετικά με την έγκριση διενέργειας του 
συνοπτικού διαγωνισμού, την σκοπιμότητα δαπάνης προμήθειας ,το τεύχος προκήρυξης, τη  
συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προσφορών  (ΑΔΑ 7Α854690Ω5-ΟΔΖ)  
4.2.5   ΑΔΑΜ αιτήματος προμήθειας (   17 REQ001997699).  
4.2.6 Την υπ’ αριθμ. 466/3-10-2017  Απόφαση Αν. Διοικητή  περί έγκρισης δαπάνης για τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού (AΔΑ ΩΞΩ1469Η24-ΦΗΗ).               
4.2.7 Τις ανάγκες   του Νοσοκομείου.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 5  ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ (Άρθρο 18 παρ. 2 & 4 και άρθρο 130 παρ. 1 του Ν.4412/2016) 
Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις 
τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και ερ-
γατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλο-
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γικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό πα-
ράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του 
Ν.4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
 
ΑΡΘΡΟ 6  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 117 
του Ν.4412/2016).  
Η επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του άρ-
θρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότε-
ρους όρους της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρο 20 του Ν. 4412/2016) 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι οικονομικοί φορείς, όπως αυτοί περιγράφο-
νται στο άρθρο 2,παρ.1. (11) του Ν. 4412/2016 ήτοι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δη-
μόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρουν στην αγορά την περιγραφόμενη 
υπηρεσία  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α' . Επιπλέον το δικαίωμα συμμετοχής υποψηφίων καθορίζε-
ται από τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Ν. 4412/2016. 
Για τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς υπό μορφή ενώσεων ή προσωρινών συμπράξε-
ων, δεν απαιτείται αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, για την υποβολή 
προσφοράς (άρθρο 19 παρ. 2, Ν.4412/2016). 
Εφόσον όμως η ανάθεση της σύμβασης γίνει σε ένωση ή σύμπραξη οικονομικών φορέων, 
αυτή υποχρεούται να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 19 
παρ. 3, Ν. 4412/2016). 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλή-
ρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ. 3, Ν. 4412/2016). 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ,  
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Άρθρα 2-παρ. 1 περ.14,53 και 121 Ν. 
4412/2016) 
8.1. Έγγραφα Σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 
Α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 
Β) Η σύμβαση 
Γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 
8.2 ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΟΣ  

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της 

σύμβασης, σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι 

σειρά ισχύος: 
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1.Την σύμβαση 

2.Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της. 

3.Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την 
αναθέτουσα αρχή. 

4.Η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου. 

8.3 Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης 
και στα Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελί-
δας του Νοσοκομείου, στη διαδρομή : 

 http://www.paidon-pentelis.gr > Προμήθειες > Διαγωνισμοί. 

 Στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 Στο ΚΗΔΜΗΣ  

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ:  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ & ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
Τα προαναφερόμενα τεύχη διατίθεται και από το γραφείο προμηθειών του νοσοκομείου, 
για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε πέντε (5) ευρώ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 
επιμέλειά του την αναπαραγωγή. 
8.4 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 121 του Ν. 4412/2016) 
Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κλπ. για τον δια-
γωνισμό, το αργότερο 6 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυ-
τές θα παρέχονται εγγράφως από την Αρχή, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
ΑΡΘΡΟ 9 : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) 
I. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα 180 
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν 
να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, άρθρο 97, 
παρ. 4 και αποδεχθούν την παράταση, οι  προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και 
για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 
II. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
III. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο 180 ημέρες. Μετά τη λήξη 
και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέ-
σματα 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 ανώ-
τατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση η διαδικα-
σία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά 
των παραρτημάτων της, τον πίνακα συμμόρφωσης, το  έντυπο οικονομικής προσφοράς) και 
τα παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν: 

http://www.paidon-pentelis.gr/


10 
 

1. στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
2. στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 και 
3. στον διαδικτυακό τόπο της αρχής : www.paidon-pentelis.gr  
4. στον ημερήσιο τύπο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Άρθρο 86 Ν.4412/2016) 
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά , βάσει τιμής. 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (Άρθρα 73,74 & 75 Ν.4412/2016) 

12.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώ-
σεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της 
υπό ανάθεσης υπηρεσίας,  που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και των πολυμερών δια-
πραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται 
στην συνέχεια της παρούσας. 

12.2 Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή 
για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόμενη με 
την παρούσα Υπηρεσία κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων η Αναθέτουσα Αρχή δικαιού-
ται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να 
ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περί-
πτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 

12.3 Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγε-
γραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο 
πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να απο-
δεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκα-
τάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. 

12.4  Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “προμηθευτής” αφορά όλες τις προα-
ναφερθείσες παραπάνω κατηγορίες. 

 

12.5 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 Ν.4412/2016) 
Η προμήθεια  δεν μπορεί να ανατεθεί υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Άρθρα 96 και 121 του N.4412/2016) 
13.1 Τόπος / χρόνος διενέργειας διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΟΥΣ 8 ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ,  ΚΤΗΡΙΟ Δ , στον 1ο όροφο στο   γραφείο Προμηθειών ,  
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, στις 19/10/2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
9:00 πμ (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης 
προσφορών). 
 
Τόπος / χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, στην διεύ-
θυνση της παραγράφου 13.1 άνω. 

http://www.paidon-pentelis.gr/
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Οι προσφορές υποβάλλονται με : 
(α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο, είτε 
(β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς το  
Νοσοκομείο. 
Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περι-
πτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτο-
κολληθεί στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου , το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέρ-
γειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και τις 18/10/2017, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 14:30 π.μ. Η 
Υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που α-
ποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν 
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα και αν η Υπηρε-
σία ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο 
πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού προ της εκ-
πνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο εδάφιο γ. 
Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρό-
θεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθέντων ενδιαφε-
ρομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο 
του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει 
στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 
κατοχή της ή την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή 
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 
Η Υπηρεσία παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι εν-
διαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πλη-
ροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις : α) Όταν, για ο-
ποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστα-
νται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν 
ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν 

απαιτείται από την Υπηρεσία να παρατείνει τις προθεσμίες. 
ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 92 έως 96 του Ν.4412/2016) 
14.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο 
σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 
Α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 
Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής 
Γ. Ο αριθμός της Διακήρυξης 
Δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού & 
Ε. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 
Η ένδειξη « ΠΡΟΣΟΧΗ ! Η προσφορά να μην αποσφραγιστεί. 
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει 
τους υποφακέλους που αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 
2 του Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις : 
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Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα εμπεριέχει τους ακόλουθους υποφακέλους: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», (βλέ-
πε παρ.14.2.Α της παρούσας) 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (βλέπε παρ. 
14.2.Β της παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγά-
λου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (βλέπε παρ. 
14.2.Γ της παρούσας). 
Όλοι οι παραπάνω ΦΑΚΕΛΟΙ θα πρέπει να αναγράφουν ευκρινώς την ονομασία του περιε-
χομένου τους (π.χ. «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ») και την πλήρη «ΕΠΩΝΥΜΙΑ» του προσφέροντος οικονομικού φορέα. 
14.2 Περιεχόμενο επί μέρους φακέλων 
14.2. α. Δικαιολογητικά συμμετοχής (Άρθρο 93 Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντί-
γραφο), επί ποινή αποκλεισμού τα εξής : 

Ι. Ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/86, συμφώνως 
περ. (αα) του εδ.(β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016, η οποία πρέπει να φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 
γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ και στην οποία :  

(α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.  
(β) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημερομηνία έκδοσής της:  
1) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα 
από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016,  
2) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις του συμφώνως 
παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  
3) Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες καταστάσεις στην παρ. 4 του άρθρου 73 
του Ν. 4412/2016  
4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο συμφώνως παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν. 
4412/2016.  
(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία για 
την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν τα αναφερό-
μενα στην παρούσα διακήρυξη συμφώνως του άρθρου 80 του Ν.4412/2016 και εφόσον ο 
διαγωνισμός κατακυρωθεί στον προσφέροντα να οφείλει σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
είκοσι (20) ημερών από την σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζεται στο άρθρο 103 
του Ν. 4412/2016.  
(2) Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος (παραστατικό /έγγραφο σύ-
στασης εταιρείας) συμφώνως περ. (γγ) του εδ. (β)του άρθρου 93 του Ν.4412/2016.  
(3) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 
εκπρόσωπο τους συμφώνως περ. (δδ) του εδ. (β) του άρθρου 93 του Ν 4412/2016. 
 

 
Για τις ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύ-
ρωσης υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης χωριστά. 
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14.2.Β Τεχνική προσφορά (άρθρο 92 και 94 – παρ. 4 του Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), επί 
ποινή αποκλεισμού τα εξής : 
1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του προσφέροντος, 
στην οποία: 
i) δηλώνει την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοι-
πούς όρους της υπό ανάθεση σύμβασης όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της πα-
ρούσας. 
ii) όλα τα έγγραφα ή δικαιολογητικά τα οποία ιδίως τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του 
προσφέροντα οικονομικού φορέα, και αποδεικνύουν την δυνατότητα του να ανταποκριθεί 
πλήρως στις απαιτήσεις της προμήθειας  όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α’ 
και όσα έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 
διακήρυξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγησης των προσφορών. Σε πε-
ρίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου. 
iii Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα δικαιολογητικά, 1. 
1. Τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές όπως απαιτούνται   
2.  Συμπληρωμένο τον Πίνακα Συμμόρφωσης ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) 

 

 

14.2.Γ Οικονομική προσφορά (άρθρο 95 Ν. 4412/2016) 
Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» περιέχει σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο), 
επί ποινή αποκλεισμού, την οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος, σύμφωνα με το έ-
ντυπο της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Β΄ της διακήρυξης. 
Στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς οφείλει κάθε διαγωνιζόμενος και στην περίπτωση 
νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπός του να καταθέσει την αντί-
στοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας του παρατηρητηρί-
ου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλ-
λιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει η προμήθεια καταχωρημένη στο παρα-
τηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς. (με ποινή α-
πόρριψης). 
Ως κριτήριο για την επιλογή του προμηθευτή θα είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οι-
κονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. 
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με μία και μοναδική και συνολική 
τιμή για όλες τις υπηρεσίες που ζητούνται προ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η 
τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση, για οποιονδήποτε 
λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι τη πλήρη εκτέλεση της σύμ-
βασης. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μη συμπ/νου του ΦΠΑ. Σε περίπτω-
ση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικών και ολογράφως, λαμβά-
νεται υπόψη η τιμή ολογράφως. 
14.3 Γλώσσα 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
14.4 Λοιπά στοιχεία 
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Οι προσφορές υπογράφονται και μονογραφούνται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή 
σε περίπτωση νομικών προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεω-
τικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρό-
σωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζε-
ται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης _________της κατα-
νομής αμοιβής μεταξύ τους κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος συντονιστής 
αυτής. Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υπο-
βάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του 
Ν.4250/2014. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λά-
βει γνώση των όρων της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117 
παρ 2 του Ν.4412/2016) – ισότιμες προσφορές (άρθρο 90 Ν.4412/2016) 
15.1 Έναρξη διαδικασίας 
Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρ. 13.1 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των 
προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην αρμόδια επιτροπή κη-
ρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η 
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθε-
σμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερο-
μένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη 
της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφο-
νται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσι-
οδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
15.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού αριθμεί μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυ-
ρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, τρεις υ-
ποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την 
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί 
στην Υπηρεσία. Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρί-
ως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των 
τεχνικών και οικονομικών προσφορών  , μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά 
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο 
καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοι-
χεία που περιέχονται σ’ αυτούς. 
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευ-
κρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. 
Μετά την ολοκλήρωση  επιτροπή εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές των εταιρειών που 
έγιναν τεχνικά αποδεκτές. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση εί-
ναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς 
πριν την αποδοχή της. 
Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέ-
ρους του υποψήφιου Αναδόχου. 
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Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρα-
κτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βά-
σει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασίας αξιολόγησης και εισηγείται και γνω-
μοδοτεί στο ΔΣ του νοσοκομείου  για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο εγκρίνεται από το 
ΔΣ . 
Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια 
ακριβώς τιμή των πεδίων με «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)»  ή «ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, η Αρχή επι-
λέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία 
των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγρά-
φεται στο πρακτικό. 
Η απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης 
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 20 της παρούσας. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(Άρθρο 103Ν.4412/2016) 
16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τον προμηθευ-
τή στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ,για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτό-
τυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των δικαιολο-
γητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθε-
σμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
16.2 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υπoβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προμηθευτή να τα προσκομίσει ή να τα συ-
μπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η Υπηρεσία μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό 
επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 
16.3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθο-
ρισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιο-
λογητικών ή αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπρο-
θέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 ή 
η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμ-
φωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αρχή 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). 
16.5 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογη-
τικών που κατατέθηκαν. 
 
 



16 
 

ΑΡΘΡΟ 17:ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙ ΜΕΣΑ) (Άρθρο 80 
Ν.4412/2016) 
17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο προ-
μηθευτής στην προθεσμία του άρθρου 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 
Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στο άρθρο 14.2 (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκ-
δίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
αυτές οι προϋποθέσεις. Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φο-
ρέα –προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. 
Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο  άρθρο 12.3(Λόγοι που σχετίζονται με την αφερεγγυότητα ή 
επαγγελματικό παράπτωμα)  
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3 πιστοποιητικό που εκδίδεται  από 
την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιη-
τικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που α-
ναφέρονται στην περίπτωση Γ του άρθρου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέ-
λους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην ο-
ποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρα-
γράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται της 
περίπτωσης Γ του άρθρου 12.3. 
ΙΙ) Για την περίπτωση Δ του άρθρου 12.3, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώ-
σεων που προβλέπονται στις παρ 2 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, υπεύθυνη δήλω-
ση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρ-
χής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος λόγοι αποκλεισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρθρο 105 Ν. 4412/2016) 
18.1 Η Υπηρεσία κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέ-
ροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυ-
πία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση 
του άρθρου 127 του Ν.4412/16 (βλέπε άρθρο 20 της παρούσας). 
18.2 Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον προμηθευτή και 
τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση κα-
λής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας, καθώς και επικαιροποιημένα τα δι-
καιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 17 τ ης παρούσας (εφόσον υφίσταται αλλαγή) . 
18.3 Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο προμηθευτής δεν προ-
σέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέ-
σως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η δια-
δικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 106 του Ν.4412/16. 
18.4 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα δια-
δικασία σύναψης: 
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α) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
19.1 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 
19.2 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφά-
λαια της παρούσας, 
19.3 Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋ-
ποθέσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον αιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή. 
19.4 Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αι-
ρέσεις. 
19.5 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 
19.6 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
19.7 Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Δι-
αγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρού-
σας διακήρυξης. 
19.8 Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 6 μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, 
19.9 Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 
19.10 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από 
τη διακήρυξη. 
19.11 Προσφορά σε μέρος της υπηρεσίας που δεν καλύπτει τις απαιτούμενες τεχνικές προ-
διαγραφές. 
19.12.Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης, 
19.13 Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 88 του 
Ν.4412/2016. 
19.14 Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποι-
οδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 
19.15 Όταν οι προσφερόμενες τιμές είναι ανώτερες από αυτές του παρατηρητηρίου τιμών 
της ΕΠΥ (εάν υπάρχουν) 
19.16 Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. 

 

Η αναθέτουσα αρχή  δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της κατά την ελεύθερη 
κρίση της και αζημίως γι'αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προ-
σφορές.  Επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον ανα-
βάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί. Επίσης η Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα κατά την απο-
κλειστική κρίση της και αζημίως για αυτό να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Άρθρο 127 Ν. 4412/2016) 
20.1 Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 
20.2 Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 
μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
20.3 Για την άσκηση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης 
της είναι πέντε (5) μέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφε-
ρόμενο οικονομικό φορέα. 
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20.4 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιων της Αναθέτουσας Αρχής. 

20.5 Σε περίπτωση υποβολής ένστασης με τηλεομοιοτυπία (fax), από τους προμηθευτές, 

αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεομοιοτυπία 

(fax) η υποβολή του επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως. 

20.6 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 

όργανο. 

20.7 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης εντός προθεσμίας δέκα ημερών, μετά 

την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρο 72 Ν. 4412/2016) 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 72 παρ. 3 και εφόσον δεν 
είναι διατυπωμένες στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 
21.1 Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται. 
21.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνε-
ται δε προς την Αρχή. 
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000 ,00 ευρώ, δεν 
απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ . τρίτο εδ. τ ης παρ.1.β του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016 ) 
Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) τον φορέα προς τον οποίο ευθύνονται, 
δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του ο-
ποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε μέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κα-
τάπτωσης 
αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 
η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύη-
σης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται. 
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 
Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω 
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή (Αρχή) προς 
την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
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την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, κατά το άρθρο 3.2 της παρού-
σας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αξίας της νέας σύμβασης (παράτα-
σης) εκτός ΦΠΑ. Το αυτό απαιτείται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το 
άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβα-
σης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την ε-
φαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρων μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων του, ο υποψήφιος Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτω-
τος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής  κατόπιν εισηγήσεως του οργάνου που είναι αρμό-
διο για τον έλεγχο των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιβάλλονται σε αυτόν οι κυρώσεις που 
προβλέπονται από το άρθρο 203 του Ν 4412/2016. 
Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μα-
ταιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρ-
ριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
412/2016, 
γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 
του άρθρου 106 του Ν.4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 4412/2016) 
Η Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, μα-
ταιώνει τη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρ-
ριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 
412/2016, 
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γ) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
δ) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 
Αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
ε) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
στ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ζ) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, 
η) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις- εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι παρ. 3-5 
του άρθρου 106 του 
Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23 : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ άρθρο 219 4412/2016) 

23.1 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και της καλής εκτέλεσής τους θα γίνεται 

από τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται από τη Διοίκηση και θα συντάσσει και 

υπογράφει, για το σκοπό αυτό, πρωτόκολλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

πληρωμής του αναδόχου. Το πρωτόκολλο κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία της 

Διοίκησης. 

23.2 Αντικείμενα της Επιτροπής Παραλαβής είναι ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής 

ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της προμήθειας από τον προμηθευτή. 

23.3 Η παραλαβή ή απόρριψη των προς προμήθεια ειδών αποτελεί δικαίωμα της Επιτροπής. 

23.4 Η Επιτροπή, εάν δεν διατυπώσει ελλείψεις ή παραλείψεις κατά την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης συντάσσει Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής 

Παραλαβής. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι η προμήθεια δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

προς τους όρους της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής όπου 

αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν και γνωμοδοτεί. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ (Άρθρο 203, 205 & 218 

Ν.4412/2016) 

24.1 Ο προμηθευτής, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
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εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της Υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη 

των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 

θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται 

έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, μπορεί να του 

επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

24.2 Αν η  προμήθεια  παρασχεθεί από υπαιτιότητα του προμηθευτή μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των ειδών που παραδόθηκαν  εκπρόθεσμα, 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

προμηθευτή. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής  

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερα βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή 

του φορέα διεξαγωγής. 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

προμηθευτή έκπτωτο. 

24.3 Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 

δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως 

από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν 

λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

ΑΡΘΡΟ 25 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

25.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

25.2 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

25.3 Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή 

του εργοστασίου του προμηθευτή. 

• Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή. 

• Πλημμύρα. 

• Σεισμός. 

• Πόλεμος. 

• Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

• Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
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25.4 Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 

του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει με 

έγγραφό του κοινοποιούμενο προς την Διοίκηση του Νοσοκομείου  και να επικαλεσθεί τους 

σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 

τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η 

έγγραφη αναγνώριση από την Διοίκηση του Νοσοκομείου   της ανώτερης βίας που 

επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα 

εκπλήρωσης της προμήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 26 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
26.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 
26.2 Ο προμηθευτής υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις δια-
τάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 
εθνικό δίκαιο ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσε-
ων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους. 
26.3  Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη α-
ποδοχή των όρων της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις 
του αναδόχου, στον τρόπο εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας και στον τρόπο πληρωμής θα 
περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 27 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ΦΟΡΟΙ, 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 

27.1. Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016) 

Η προμήθεια  χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου έτους 

2017  -2018 ( από τον ΚΑΕ 1381) σε εκτέλεση του ΠΠΥΥ2015. 

27.2 Φόροι - Κρατήσεις 
Η αμοιβή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

 2% Υπέρ ψυχικής υγείας 

 0,06% Υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων  ΕΑΑΔΗΣΥ βάσει του Ν.4112/2016. 

 3% Χαρτόσημο  Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. εφαρμοστέο επί κράτησης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου εφαρμοστέο επί Χαρτοσήμου Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 Παρακράτηση 4% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. 
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω 
επιβαρύνσεις, δεν γίνονται δεκτές. 
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27.3 Πληρωμή προμηθευτή/ Δικαιολογητικά πληρωμής (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016 & 
υπ.. Ζ5 4251/2013 ) 
1) Η πληρωμή του προμηθευτή για την αμοιβή τους της παροχής υπηρεσιών θα πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη 
λήξη της διαδικασίες επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβα-
νομένων αγαθών ή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τι-
μολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο. Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η 
προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου. 
2) Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστερήσεως πληρωμής , 
το δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία 
πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυ-
ξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες. 
3) Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με επιταγή στο όνομα του δικαιούχου ή επ’ ονόματί του 
μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από τον επίτροπο του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου. 
• Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει: 
α) Φορολογική ενημερότητα. 
β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων). 
γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διε-
νεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 28: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

28.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως 

εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης. 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον προμηθευτή  λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

28.2. Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή 

της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010. 

ΑΡΘΡΟ 29 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 

29.1 Ο προμηθευτής και η Διοίκηση του Νοσοκομείου  θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 

κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος 

της σύμβασης. 

29.2 Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα 
τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

29.3 Δεν αποκλείεται όμως, 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 παραπάνω Παράγραφο. 

ΑΡΘΡΟ 30 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

30.1. Η σύμβαση ισχύει πάνω από κάθε άλλο κείμενο που εκδίδεται (διακήρυξη, προσφορά κλπ.) 
εκτός προφανών σφαλμάτων και παραδρομών γενικά. 

30.2 Ο προμηθευτής σχετικά με την διακήρυξη και την σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των 
δικαστηρίων της Αθήνας. 

30.3 Οι εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές που επισυνάπτονται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης. 

30.4 Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. Σε περίπτωση 
συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο 
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» . 
Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι 
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην 
προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 
ενδιαφερομένου. 

30.5 Τέλος για όσα δεν αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις της 
κείμενης Νομοθεσίας. 

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΕΙΔΗ –ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

A/A 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 220028 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑ-

ΝΤΙΚΟ πιάτων και 

άλλων σκευών (χέρι) 

ΛΙΤΡΟ 350 

215,00 

2 220030 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑ-

ΝΤΙΚΟ πλυντηρίου 

πιάτων 

ΛΙΤΡΟ 300 

190,00 

3 220029 

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 

πλυντηρίου πιάτων  

ΛΙΤΡΟ 200 

180,00 

4 210011 

ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΑΛΑΤΩΝ πλυντηρίου 

ΛΙΤΡΟ 100 

120,00 

5 210001 
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗ-

ΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

ΚΙΛΑ 500 
530,00 

6 210014 

ΣΚΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ όλους 

τους τύπους 

ΛΙΤΡΟ 110 

115,00 

7   

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑ-

ΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙ-

ΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 30 

150,00 

8 210008 
ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 

ΡΟΥΧΩΝ  

ΛΙΤΡΟ 10 
8,00 

9 220031 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΦΟΥΡΝΩΝ και Ε-

ΣΤΙΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 2 

10,00 

10 220032 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥ-

ΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΑΓΕΙ-

ΡΕΙΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 10 

200,00 

11 220001 ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΙΤΡΟ 800 320,00 

12 220003 

 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 

ΛΙΤΡΟ 1000 
585,00 

13 210012 

ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΣΚΛΗ-

ΡΥΝΤΙΚΟ πλυντηρίου 

ρούχων 

ΛΙΤΡΟ 120 

315,00 

14 210002 

ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(πλάκες ) 

ΤΜΧ 30 
20,00 

ΣΥΝΟΛΟΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ  2958,00 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

«ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ» 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ: 

1. Όλα τα απορρυπαντικά να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης από το Γενικό Χημείο του 

Κράτους. 

2. Όσα από τα προϊόντα χαρακτηρίζονται ως απολυμαντικά, να διαθέτουν άδεια κυκλο-

φορίας από το Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( ΕΟΦ ). 

3. Όλα τα προϊόντα να φέρουν σήμανση CE. 

4. Όλα τα προϊόντα να συνοδεύονται από τα τεχνικά φυλλάδιά τους  (prospectus) στα ο-

ποία να αναφέρονται υποχρεωτικά η σύνθεση, οι ιδιότητες, η συσκευασία, οι οδηγίες 

χρήσης και οι διαλύσεις – δοσολογίες αυτών και να είναι στην ελληνική γλώσσα. 

5. Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (ISO), τόσο του προτύπου διασφάλισης 

ποιότητας και ποιοτικής διαχείρισης όσο και του προτύπου περιβαλλοντολογικής δια-

χείρισης. 

6. Να φέρουν στοιχεία ασφάλειας προϊόντος ( MSDS, EC Safety data sheet ) όπου απαι-

τείται. 

7. Όλα τα προϊόντα να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην προκαλούν φθορές 

βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του Νοσοκομεί-

ου. 

8. Να μην είναι επιβλαβή για την υγεία των ασθενών, του προσωπικού και των επισκε-

πτών. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

  
1. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ πιάτων 

και άλλων σκευών (χέρι) 

 

 Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Το προϊόν να είναι υπερσυμπυκνωμένο, να διασπά 

τα λίπη και τις πρωτεΐνες. 

 Να ξεπλένεται εύκολα. 

 Η σύσταση του προϊόντος να είναι συνδυασμός από 

ανιοεπιφανειωδραστικές ουσίες > 15-30% και από 

μη ιονικές επιφανειωδραστικές ουσίες σε επίπεδο 

15-30%. 
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 Να έχει ουδέτερο pH. 

 Να περιέχει γλυκερίνη για να είναι φιλικό με το χρή-

στη. 

 Να είναι αρωματικό με ξύδι για καταπολέμηση των 

δυσάρεστων οσμών. 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήμα-

τα (δοχεία, αντλίες). 

  
2. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ πλυντη-

ρίου πιάτων 

 

 Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Να είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους των ε-

παγγελματικών πλυντηρίων πιάτων. 

 Να είναι ρυθμιζόμενου αφρισμού 

 Να έχει αλκαλικό pH. 

 Να περιέχει υποχλωριώδες νάτριο και ενεργές ουσίες 

που διαλύουν λίπη και πρωτεΐνες. 

 Να είναι κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας 

νερού. 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήμα-

τα (δοχεία, αντλίες). 

  
3. ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ πλυντηρίου 

πιάτων  

 Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Να έχει όξινη σύνθεση που να εμποδίζει τη συσσώ-

ρευση αλάτων. 

 Να είναι κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας 

του νερού. 

 Να μην αφήνει στίγματα, κηλίδες και θαμπάδες στα 

σκεύη. 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθή-

ματα (δοχεία, αντλίες). 
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4. ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ πλυ-

ντηρίου 

 Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Να έχει όξινη σύνθεση για την απομάκρυνση των 

αλάτων και τον καθαρισμό των αντιστάσεων αυξά-

νοντας το χρόνο της ζωής του πλυντηρίου. 

 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθή-

ματα (δοχεία, αντλίες). 

  
5. ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ  Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Απαραίτητη η ύπαρξη λευκαντικού παράγοντα για 

αποτελεσματική λεύκανση. 

 Η σύνθεσή του να είναι κατάλληλη για πλύση τόσο 

του λευκού ιματισμού όσο και του χρωματισμού κα-

θώς και για όλους τους τύπους των υφασμάτων 

(βαμβακερά και συνθετικά). 

 Να έχει απολυμαντική ιδιότητα.(50
ο 
- 70

ο
 C). 

 Να περιέχουν συνδυασμό ανιονικών και μη ιονικών 

τασιενεργών με την προσθήκη ενζύμων για την απο-

τελεσματική απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύ-

σης.  

 Να είναι κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας 

του νερού. 

 

  Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήμα-

τα (δοχεία, αντλίες). 

  
6. ΣΚΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ όλους τους τύπους 

 Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Απαραίτητη η ύπαρξη λευκαντικού παράγοντα για 

αποτελεσματική λεύκανση. 

 Η σύνθεσή του να είναι κατάλληλη για πλύση τόσο 

του λευκού ιματισμού όσο και του χρωματισμού κα-

θώς και για όλους τους τύπους των υφασμάτων 
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(βαμβακερά και συνθετικά). 

 Να έχει απολυμαντική ιδιότητα.(50
ο 
- 70

ο
 C). 

 Να περιέχουν συνδυασμό ανιονικών και μη ιονικών 

τασιενεργών με την προσθήκη ενζύμων για την απο-

τελεσματική απομάκρυνση ρύπων πρωτεϊνικής φύ-

σης.  

 Να είναι κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας 

του νερού. 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήμα-

τα (δοχεία, αντλίες). 

  
7. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥ-

ΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

 Το απορρυπαντικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Να είναι συμπυκνωμένου χαμηλού αφρισμού με έν-

ζυμα που να απομακρύνουν εύκολα τους έντονους 

ρύπους από βιολογικά υγρά ( > 40
ο
 C ). 

 Να είναι κατάλληλο για κάθε βαθμό σκληρότητας 

του νερού. 

 Η σύνθεσή του να είναι κατάλληλη για πλύση τόσο 

του λευκού ιματισμού όσο και του χρωματισμού κα-

θώς και για όλους τους τύπους των υφασμάτων 

(βαμβακερά και συνθετικά). 

 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθή-

ματα (δοχεία, αντλίες). 

  
8. ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ   Το υγρό μαλακτικό να είναι κατάλληλο για νοσοκο-

μειακή και επαγγελματική χρήση. 

 Να είναι συμπυκνωμένο. 

 Να έχει ευχάριστη οσμή. 

 Να περιέχει βιοδιασπώμενα στοιχεία και να κάνει τα 

υφάσματα μαλακά και αφράτα. 

 Να αποτρέπει τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. 

 Να έχει τέτοια σύνθεση με την οποία να προστατεύ-
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ονται οι ίνες των ρούχων και να διευκολύνονται στο 

σιδέρωμά τους. 

 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθή-

ματα (δοχεία, αντλίες). 

  
9. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΟΥΡΝΩΝ και Ε-

ΣΤΙΩΝ 

 Να είναι αλκαλικής σύστασης με προσθήκη χαμηλού 

αφρισμού τασιενεργών. 

 pH = 12-14. 

 Να απομακρύνει αποτελεσματικά τα αποξηραμένα 

και καμένα υπολείμματα τροφών. 

 Να ξεβγάζετε εύκολα. 

 Να είναι κατάλληλο για ανοξείδωτες επιφάνειες. 

 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθή-

ματα (δοχεία, αντλίες). 

  
10. ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΘΕΡΜΙ-

ΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ 

 Να είναι υψηλής αλκοολικότητας 

 pH = 13-14 

 Ιξώδες: < 50mPas 

 Τα συστατικά του θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 

την οδηγία EC Ν
ο
 648/2004 για τα απορρυπαντικά  

(< 5% φωσφονικά άλατα, μη ιονικά και αμφότερα 

τασιενεργά). 

 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθή-

ματα (δοχεία, αντλίες). 

  
11. ΧΛΩΡΙΝΗ  Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες (<5%) με βά-

ση το χλώριο (4.2 – 6%). 

 Να διαθέτει άδεια από το ΓΧΚ. 

 Να φέρει έγκριση από τον ΕΟΦ για την απολυμαντι-
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κή του δράση. 

 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήμα-

τα (δοχεία, αντλίες).  

  
12. ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ 

 

 Να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και να 

περιλαμβάνει αντιμικροβιακά συστατικά. 

 Να έχει ουδέτερο pH διατηρώντας τη φυσιολογική 

χλωρίδα του δέρματος και να μην προκαλεί ερεθι-

σμούς. 

 Να είναι δερματολογικά ελεγμένο. 

 Να περιέχει επιφανειωδραστικές ουσίες για τη διευ-

κόλυνση απομάκρυνσης οργανικών ρύπων. 

 Να περιέχει ενυδατικούς και αναλιπαντικούς παρά-

γοντες του δέρματος. 

 Να διαθέτει ήπιο και ευχάριστο άρωμα. 

 

 Να διατίθενται σε συσκευασία επαγγελματικής χρή-

σης και να συνοδεύονται από δοσομετρικά βοηθήμα-

τα (δοχεία, αντλίες). 

 
13. ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ πλυ-

ντηρίου ρούχων 

 

  
14. ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ (πλάκες )  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν: 

 

1. Άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση βιομηχανίας της αρμόδιας Νομαρχίας, όταν υπο-

βάλλουν προσφορά οι ιδιοκτήτες εργοστασίων ή βιοτεχνιών. 

2. Σχετική άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους για τα υπό προμήθεια είδη. 
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3. Ειδική άδεια λειτουργίας παραγωγής απορρυπαντικών από την αρμόδια υπηρεσία. 

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται το εργοστάσιο από τα οποίο προμηθεύεται 

τα είδη καθώς και ο αποθηκευτικός τους χώρος. 

5. Υπεύθυνη δήλωση για τη δυνατότητα παροχής των προϊόντων σύμφωνα με τους όρους 

της προκήρυξης. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν από 2 δείγματα για όλα τα προσφε-

ρόμενα είδη για δοκιμασία αποτελεσματικότητας. Το πρώτο θα επιδεικνύουν οι ίδιοι 

για τη διαπίστωση του αποτελέσματος και το δεύτερο θα κρατηθεί αποθηκευμένο για 

περιπτώσεις επαναξιολόγησης. Προσφορά χωρίς δείγματα θα απορρίπτεται. 

 Οι εταιρείες που θα κατοχυρώσουν τα προϊόντα θα πρέπει να εγκαταστήσουν τον κα-

τάλληλο εξοπλισμό όπου και αν απαιτείται, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό του Νοσο-

κομείου για τη χρήση τους καθώς και να συντηρούν τον εξοπλισμό με δικό τους κό-

στος και σε περίπτωση βλάβης να ανταποκρίνονται για την επιδιόρθωση εντός του 

24ωρου. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

1. Τα παραπάνω είδη θα παραδίδονται στην αποθήκη του Νοσοκομείου εντός 5 εργάσι-

μων ημερών από την λήψη της παραγγελίας. 

2. Η παραλαβή θα γίνεται ενώπιον της τριμελούς επιτροπής του Νοσοκομείου, με βάση 

τα δείγματα που θα έχει προσκομίσει η προμηθεύτρια εταιρεία κατά τη διάρκεια του 

διαγωνισμού. Κατά την παραλαβή επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελ-

τίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων, 

ώστε αυτά να είναι σύμφωνα με την παραγγελία. 

3.  Σε περίπτωση που το είδος δεν πληροί τους όρους της σύμβασης μακροσκοπικά και η 

παραλαβή δεν είναι σύμφωνα με το προσκομισθέν δείγμα, το Νοσοκομείο θα έχει το 

δικαίωμα αγοράς αντίστοιχης ποσότητας από το ελεύθερο εμπόριο και η διαφορά που 

θα προκύπτει στην τιμή θα είναι σε βάρος της προμηθεύτριας εταιρείας. 

4. Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που το είδος της παραγγελίας δεν υπάρχει 

στην αγορά οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του ΓΝΠΠ εγκαίρως και οπωσδήπο-

τε πριν την ημέρα εκτέλεσης της παραγγελίας, ώστε να μη φέρει ευθύνη από την προ-

σκόμισή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1- ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ονομασία 
Τράπεζας:______________________________________________________ 
Κατάστημα:______________________________________________ 
(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
 
Προς ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ 

 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας 
…………… Οδός …………. Αριθμός….Τ.Κ. ……] ή 
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας], 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «……………….. 
……………..….» και συγκεκριμένα για το τμήμα της προμήθειας που αφορά στην 
υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό................... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή 
σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
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 1 220028 

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑ-

ΝΤΙΚΟ πιάτων και 

άλλων σκευών (χέρι 

τεμάχιο             

2 220030 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑ-

ΝΤΙΚΟ πλυντηρίου 

πιάτων 

τεμάχιο             

3 220029 

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟ 

πλυντηρίου πιάτων  

τεμάχιο             

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ :   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ-

ΦΗΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Συμφωνία επί του συνόλου 

των τεχνικών προδιαγραφών 

όπως αναλυτικά ορίζεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της διακήρυ-

ξης 

ΝΑΙ   
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4 210011 
ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΑΛΑΤΩΝ πλυντηρίου 

τεμάχιο 

            

5 210001 
ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗ-

ΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

τεμάχιο 

            

6 210014 

ΣΚΟΝΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ 

ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ όλους 

τους τύπους 

τεμάχιο 

            

7   

ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑ-

ΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙ-

ΟΥ ΡΟΥΧΩΝ 

τεμάχιο 

            

8 210008 
ΥΓΡΟ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 

ΡΟΥΧΩΝ  

τεμάχιο 

            

9 220031 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΦΟΥΡΝΩΝ και Ε-

ΣΤΙΩΝ 

τεμάχιο 

            

10 220032 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΥ-

ΚΛΟΘΕΡΜΙΚΟΥ 

ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΑΓΕΙ-

ΡΕΙΩΝ 

τεμάχιο 

            

11 220001 ΧΛΩΡΙΝΗ 
τεμάχιο 

            

12 220003 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ 

ΧΕΡΙΩΝ 

τεμάχιο 

            

13 210012 

ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΣΚΛΗ-

ΡΥΝΤΙΚΟ πλυντηρίου 

ρούχων 

τεμάχιο 

            

14 210002 
ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ 

(πλάκες ) 

τεμάχιο 
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