ΑΔΑ: ΨΨ6Χ4690ΒΜ-ΜΣΤ

21PROC008934552 2021-07-16
Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.07.16 14:15:16
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ

Λαμία, 16-07-2021

5θ Τγειονομικι Περιφζρεια

Αρικμ. Πρωτ.: B/15178

Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
υνοπτικοφ Διαγωνιςμοφ για τθν Προμικεια «Μελανιϊν»(CPV: 30192110-5)για τισ ανάγκεσ του
ΓΝΛαμίασ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 8.064,52 πλζον ΦΠΑ(10.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο
βάςει τιμισ, ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ του ΠΠΤΤ2020.
Σόποσ
Διαγωνιςμοφ

ΓΝΛΑΜΙΑ

Σελικι
Θμερομθνία
Τποβολισ
Προςφορϊν

Χρόνοσ
Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ

Κριτιριο
Κατακφρωςθσ

Προχπολογιςμόσ
Δαπάνθσ

Ημερομθνία

Ημερομθνία

29-07-2021

30-07-2021

Ημζρα

Ημζρα

Πζμπτθ

Παραςκευι

Ώρα

Ώρα

8.064,52 πλζον
ΦΠΑ (10.000,00€
ςυμπεριλαμβανομ
ζνου ΦΠΑ)

14:30μ.μ.

11:00 π.μ.

Πλζον
ςυμφζρουςα
από
Οικονομικι
άποψθ
Προςφορά
Αποκλειςτικά
βάςει τθσ
τιμισ

Ζχοντασ υπόψθ:
Α. Νομοκεςία
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. Σισ διατάξεισ του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Αϋ/247/1995) «Περί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, Ελζγχου
των δαπανϊν του Κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκαν με το Ν.
4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) και εν ςυνεχεία με τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του
Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17-10-2015 ) και ιςχφουν
2. Σισ διατάξεισ του ν. 2513/1997 «Κφρωςη τησ ςυμφωνίασ περί Δημοςίων ςυμβάςεων
Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139 /27-6-1997)
3. Σισ διατάξεισ του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κφρωςη του Κώδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
4. Σισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
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5. Σισ διατάξεισ του ν.2955/2001«Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των
Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό
με τον Ν.3580/2007(ΦΕΚ Αϋ134/18-06-2007),
6. Σισ διατάξεισ του ν.2889/2001 «Βελτίωςθ & Εκςυγχρονιςμόσ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Τγείασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001),
7. Σισ διατάξεισ του ν.2955/2001«Προμικειεσ Νοςοκομείων και λοιπϊν μονάδων υγείασ των
Πε..Τ. και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-2001), όπωσ ιςχφει ςιμερα, ςε ςυνδυαςμό
με τον Ν.3580/2007(ΦΕΚ Αϋ134/18-06-2007),
8. Σισ διατάξεισ του ν.3329/2005 «Εκνικό ςφςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και
λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπωσ ιςχφει ςιμερα,
9. Σισ διατάξεισ του ν.3527/2007 «Κφρωςθ ςυμβάςεων υπζρ νομικϊν προςϊπων
εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007),
10. Σισ διατάξεισ του ν.3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο
Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007),
11. Σισ διατάξεισ του ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010),
12. Σισ διατάξεισ του ν.3846/2010 άρκρο 24 «Εγγυιςεισ για τθν εργαςιακι αςφάλεια και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010) περί «δθμιουργίασ βάςθσ δεδομζνων
Παρατθρθτθρίου τιμϊν...»
13. Σισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων…»,
14. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηςη ςυλλογικών οργάνων τησ διοίκηςησ
και οριςμόσ των μελών τουσ με κλήρωςη»,
15. Σισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο»,
16. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
17. Σισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ,
υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του
άρκρου 1,
18. Σισ διατάξεισ του Π.Δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε
δημόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
19. Σισ διατάξεισ του ΠΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ
145/Α/05-08-2016),
20. Σισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και
Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.,του ν.4497/2017,αρκ.107 (ΦΕΚ Α' 171/13-11-2017), του ν.
4605/2019,αρκ.43 (ΦΕΚ 52/τ. Α'/1-4-2019), του ν.4608/2019, αρ.33 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/25-04-
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2019), και του ν.4609/2019, αρκ.56 (ΦΕΚ 67/τ.Α’/03-05-2019) και του ν.4782/2021(ΦΕΚ
36/Α’/09-03-2021) περί τροποποιιςεων του ν.4412/2016-,
21. Σθν με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ
και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ»,
22. Σθν με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και
Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,
23. Σου Ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017) «Συνταξιοδοτικζσ Διατάξεισ Δημοςίου και
τροποποίηςη των διατάξεων του Ν.4387/2016, μζτρα εφαρμογήσ των δημοςιονομικών
ςτόχων και μεταρρυθμίςεων, μζτρα κοινωνικήσ ςτήριξησ και εργαςιακζσ ρυθμίςεισ,
Μεςοπρόθεςμο πλαίςιο Δημοςιονομικήσ ςτρατηγικήσ 2018-2021 και λοιπζσ διατάξεισ» και
ειδικότερα του Μζρουσ Γϋ(ΙΔΡΤΘ ΣΘ ΕΘΝΙΚΘ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΑΡΧΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΣΘΝ ΚΕΝΣΡΙΚΟΠΟΙΘΘ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ ΣΩΝ ΕΠΟΠΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
ΦΟΡΕΩΝ), αρ.34 παρ.1 «Από την ζναρξη ιςχφοσ του παρόντοσ καταργείται κάθε αντίθετη
ςτο παρόν διάταξη των νόμων 3580/2007, 3918/2011 και 2955/2001, ωσ και κάθε άλλη
διάταξη ιςχφουςασ νομοθεςίασ που ζρχεται ςε αντίθεςη με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, με
την επιφφλαξη των προβλεπομζνων ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ».
● των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ
παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
B. Αποφάςεισ -Ζγγραφα
1. Σθν αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΤΟΔΔ/14-10-2020) Τπουργικι
Απόφαςθ με τθν οποία ο κ. Κολοκυκάσ Ανδρζασ του Ιωάννθ ορίςτθκε Διοικθτισ του ΓΝ
Λαμίασ.
2. Σθν αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ.81713 (ΦΕΚ 1061/τ. Σ.Ο.Δ.Δ/18-12-2020) Τπουργικι Απόφαςθ
Οριςμοφ μελϊν ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ,
αρμοδιότθτασ 5θσ Τ.Πε. Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ και τθν τροποποίθςθ –
ςυμπλιρωςθ αυτισ, με τθν υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.: 16243 (ΦΕΚ 297/τ. Τ.Ο.Δ.Δ/15-04-2021)
Τπουργικι Απόφαςθ.
3. Σο αρ.4662/14-09-16 ζγγραφο τθσ ΕΠΤ, με επιςυναπτόμενο το αρ.88/07-09-16 (Θζματα
3, 4 και 5) Απόςπαςμα Πρακτικοφ τθσ, και το αρ.4690/15-09-2016 ζγγραφο επίςθσ τθσ
ΕΠΤ, με τα οποία θ Επιτροπι κρίνει ότι «θ διάταξθ του άρκρου 3, περ. (δ) του Ν.
3580/2007 περί ζγκριςθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν από τθν ΕΠΤ, είναι, από τθν κζςθ ςε
ιςχφ του Ν.4412/2016, καταργθμζνθ και ότι οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ που εκπονοφνται
ι κακορίηονται από τουσ φορείσ τθσ παρ.1 του αρκρ.9 του ν.3580/2007, είτε ωσ
ανακζτουςεσ αρχζσ είτε ωσ κεντρικζσ αρχζσ αγορϊν (ΚΑΑ), για τθν ςφναψθ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ οποιουδιποτε ποςοφ ιατροτεχνολογικϊν, υγειονομικϊν, φαρμακευτικϊν
αγακϊν και ςυναφϊν υπθρεςιϊν, πλζον δεν εγκρίνονται από τθν Επιτροπι Προμθκειϊν
Τγείασ».
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4. Σα αρ.4963/05-10-2016 και αρ.4972/06-10-2016 ζγγραφα τθσ ΕΠΤ, ςφμφωνα με τα
οποία «Σα δθμόςια νοςοκομεία και οι λοιποί φορείσ υγείασ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 9 του ν.3580/2007 οφείλουν να διενεργοφν, ζωσ τον κακοριςμό ςφμφωνα το
άρκρο 41 του ν.4412/2016 φορζων διενζργειασ για τθ διενζργεια διαγωνιςμϊν ςε
επίπεδο κεντρικισ δραςτθριότθτασ αγοράσ (ΚΑΑ), τισ προμικειζσ τουσ από τα ιςχφοντα
Π.Π.Τ.Φ.Τ και τθρϊντασ τα οριηόμενα ςτο νόμο αυτό ….».
5. Σο αρ.11/28-04-2021 (κζμα ΕΘΔ 1ο) (ΑΔΑ: ΩΘΡΜ4690ΒΜ-ΩΜΒ) Απόςπαςμα Δ του ΓΝ
Λαμίασ με το οποίο εγκρίκθκε θ 3θ τροποποίθςθ του ΠΠΤΤ 2020.
6. Θ αρ. Β/10090/10-05-2021 (ΑΔΑ:689Ψ4690ΒΜ-ΡΡΛ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ θ
οποία καταχωρικθκε με α/α: 1066 ςτο βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Πλθρωμισ τθσ
Τπθρεςίασ μασ.
Προκθρφςςουμε:
1. υνοπτικό Διαγωνιςμό για τθν Προμικεια «Μελανιϊν» (CPV: 30192110-5) για τισ ανάγκεσ του
ΓΝΛαμίασ, ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 8.064,52 πλζον ΦΠΑ (10.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ), με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ, ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ του ΠΠΤΤ2020.
2. Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί ςτο ΓΝΛαμίασ ςτισ 30-07-2021 θμζρα Παραςκευι, και ϊρα 11:00
π.μ. από Αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ.
3. Οι προςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται, Σαχυδρομικϊσ ςτθν Διεφκυνςθ, Γενικό Νοςοκομείο
Λαμίασ Παπαςιοποφλου Σζρμα, ΣΚ 35100 Λαμία, Σμιμα Πρωτοκόλλου, ςε ςφραγιςμζνο
φάκελο.
 θμείωςθ: Οι προςφορζσ κα παραλαμβάνονται ζωσ τθν Πζμπτθ 29-07-2021 και ϊρα
14:30μ.μ. από το Σμιμα Πρωτοκόλλου ειδάλλωσ δεν κα γίνονται δεκτζσ. Για τισ προςφορζσ
αυτζσ θ θμερομθνία υποβολισ προκφπτει είτε από τθ ςφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από
το αποδεικτικό παράδοςθσ ςτθν εταιρεία ταχυμεταφοράσ. Προςφορζσ μετά τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ δεν γίνονται δεκτζσ.
4. Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. τον
φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
Θ λζξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ»
Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί το Διαγωνιςμό
Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ και ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ
Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Σα ςτοιχεία του ςυμμετζχοντοσ (τίτλοσ εταιρείασ, ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ,
τθλζφωνο, FAX, e-mail)
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο τοποκετοφνται ςε χωριςτό φάκελο όλα τα δικαιολογθτικά
ςυμμετοχισ. Σα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, εφόςον απαιτοφνται, τοποκετοφνται ςε
χωριςτό φάκελο μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με τθν ζνδειξθ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Θ μορφι
ξεχωριςτϊν φακζλων για τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και τθν τεχνικι προςφορά δεν
ςυνιςτά λόγο απόρριψθσ αυτισ.
Οι οικονομικζσ προςφορζσ τοποκετοφνται μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, ςε χωριςτό
ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, επί ποινι απορρίψεωσ.
Θ αρμόδια επιτροπι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίηουν ι να
ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ που ζχουν υποβάλλει. Θ πιο
4

ΑΔΑ: ΨΨ6Χ4690ΒΜ-ΜΣΤ

21PROC008934552 2021-07-16

πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του
φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και
φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ
ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 1 του ν.4250/2014 (Αϋ74), μεταφράςεων και λοιπϊν
πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με νόμο κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ
αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά
μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι
δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
χετικά με τθν επικφρωςθ αντιγράφων εγγράφων, ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 1
του ν.4250/2014.
Θ κατάκεςθ προςφοράσ τεκμαίρει τθν αποδοχι πλιρωσ και ανεπιφυλάκτωσ από τον
προςφζροντα, όλων των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ, εφόςον
δεν ζχουν αςκθκεί ςχετικζσ ενςτάςεισ κατά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
5. Σο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ αναρτάται ςτθ ΔΙΑΤΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), ςτο Κ.Θ.Μ.Δ.Θ..
(http://www.eprocurement.gov.gr), ςτον ιςτότοπο τθσ 5θσ ΤΠΕ Θεςςαλίασ και τερεάσ
Ελλάδασ (www.dypethessaly.gr) και ςτον ιςτότοπο του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ
(http://hosplam.gr).
6. Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει, ςφμφωνα με τα παρακάτω παραρτιματα που
επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ:
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α’: Όροι διακιρυξθσ,
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Βϋ : Πίνακασ Ποςοτιτων &Προχπολογιςμοφ- Σεχνικζσ προδιαγραφζσ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γϋ : ΣΤΠΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΔΘΛΩΘ (TEΤΔ)
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δϋ : Τπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε’: Τπόδειγμα εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Σϋ : χζδιο φμβαςθσ
Συχόν διευκρινιςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ από το τμιμα Προμθκειϊν του Γ.Ν.
Λαμίασ κο. Αποςτόλου Ευάγγελο (τθλ: 22313-56664), Email: vapostolou@hosplam.gr).

Ο ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΣΟΤ ΓΝΛΑΜΙΑ

ΑΝΔΡΕΑ Ι. ΚΟΛΟΚΤΘΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Ανακζτουςα Αρχι

Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ


υνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ με γραπτζσ ςφραγιςμζνεσ
προςφορζσ ςφμφωνα με τισ Διατάξεισ του
Ν.4412/2016(άρκρο117)



Προμικεια «ΜΕΛΑΝΙΩΝ- CPV:30192110-5» για τισ
ανάγκεσ του ΓΝΛαμίασ.

Σίτλοσ προμικειασ/ CPV

Προχπολογιςμόσ Δαπάνθσ

8.064,52 πλζον ΦΠΑ (10.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
ΦΠΑ)
- Ανάλθψθ Τποχρζωςθσ :

Χρθματοδότθςθ

-α/α 1066 και ΚΑΕ 1281
Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ
Σόποσ Τποβολισ
Προςφορϊν

Δικαίωμα ςυμμετοχισ

(Παπαςιοποφλου τζρμα, Λαμία, ΣΚ 35131, Σμιμα
Πρωτοκόλλου
Τποψιφιοι ι προςφζροντεσ και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα
μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα
εγκατεςτθμζνα ςε
 κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ
 κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου
(Ε.Ο.Χ.)
 τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ
υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων
 τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ.

Σρόποσ Τποβολισ
Προςφορϊν

φραγιςμζνεσ προςφορζσ

Καταλθκτικι Θμερομθνία
Τποβολισ Προςφορϊν

ΠΕΜΠΣΗ 29-07-2021 & ΩΡΑ 14:30μ.μ.

Θμερομθνία Διεξαγωγισ
Διαγωνιςμοφ

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 30-07-2021 & ΩΡΑ 11:00π.μ.

Σόποσ Διεξαγωγισ
Διαγωνιςμοφ

Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ - Σμιμα Προμθκειϊν
ΔΙΑΤΓΕΙΑ

Δθμοςιότθτα

ΚΘΜΔΘ
site τθσ 5θσ ΤΠΕ http://civil.dypethessaly.gr/hospitals
site του ΓΝ Λαμίασ http://hosplam.gr
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Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν

Εκατόν είκοςι (120) μζρεσ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ

Δικαιολογθτικά υμμετοχισ

1. ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ
(TEΤΔ) του αρ. 79 του Ν.4412/2016, ςφμφωνα με το
Παράρτθμα Γ’,
το οποίο αποτελείται από ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των
πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ,
επιβεβαιϊνοντασ ότι ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ πλθροί
τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
- δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 και
74 του Ν.4412/2016 για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ
αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν.
-ε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νομικό πρόςωπο,
το ΣΕΤΔ υποβάλλουν και υπογράφουν:
α) οι διαχειριςτζσ, όταν το νομικό πρόςωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
ι Ι.Κ.Ε.
β) ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά
πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι
εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό,
υποβάλλεται ζνα Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (
ΣΕΤΔ), το οποίο φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ, για το
ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε
αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον
καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο
φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ
περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά
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ζγγραφα εκπροςϊπθςθσ.

Εάν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 78 του
Ν.4412/2016, το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ (
ΣΕΤΔ) περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά
τουσ φορείσ αυτοφσ.
Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μιασ ι περιςςοτζρων άλλων
οντοτιτων, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι ι ο
ανακζτων φορζασ να λαμβάνει το δικό του Συποποιθμζνο
Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ), μαηί με χωριςτό
Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ), όπου
παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μια από τισ
οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.
τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ
οικονομικϊν φορζων, το Συποποιθμζνο Ζντυπο Τπεφκυνθσ
Διλωςθσ ( ΣΕΤΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ.
2. Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, αν οι οικονομικοί φορείσ
ςυμμετζχουν με αντιπρόςωπό τουσ.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ
απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι
ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά (τεχνικά
χαρακτθριςτικά, φυλλάδια, prospectus, εγγυιςεισ, εμπειρία,
κ.τ.λ..), βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ,
ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Παράρτθμα Β’.
τθν προςφορά να αναγράφεται θ πλιρθσ περιγραφι του
προςφερόμενου είδουσ θ ποςότθτα ανά ςυςκευαςία θ τιμι
ανά μονάδα μζτρθςθσ κακϊσ και θ κατθγορία ΦΠΑ. Θ τιμι να
είναι ςφμφωνθ με το Παρατθρθτιριο Σιμϊν .
Σα προςφερόμενα είδθ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ
απαιτιςεισ των Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν προτφπων και να
φζρουν τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE.

Σεχνικι Προςφορά
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τθν τεχνικι προςφορά να δθλϊνεται θ χϊρα καταγωγισ του
τελικοφ προϊόντοσ. τθν περίπτωςθ που ο προςφζρων ,εφόςον
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καταςκευάςει το προςφερόμενο προϊόν , κακϊσ και τον τόπο
εγκατάςταςθσ τθσ.
Όταν οι προςφζροντεσ δεν κα καταςκευάςουν οι ίδιοι το
τελικό προϊόν ,ςε δικι τουσ επιχειρθματικι μονάδα ,ςτθν
προςφορά τουσ δθλϊνουν τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν
οποία κα καταςκευαςτεί το προςφερόμενο προϊόν και τον
τόπο εγκατάςταςθσ τθσ .
Επίςθσ ςτθν προςφορά τουσ πρζπει να επιςυνάψουν και
Τπεφκυνθ διλωςθ τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι ,ότι θ
καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τθν επιχείρθςθ
ςτθν οποία ανικει ι θ οποία εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά
τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ και ότι ο
νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ι ο επίςθμοσ
αντιπρόςωποσ τθσ ζχει αποδεχτεί ζναντι τουσ τθν εκτζλεςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ , ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον
προμθκευτι υπζρ του οποίου ζγινε θ αποδοχι.

Οικονομικι Προςφορά

Προςφορά ςτθν οποία δεν κα υπάρχουν οι ανωτζρω
δθλϊςεισ , κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Περιλαμβάνει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ
υμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το Παράρτθμα Δ’, ςε
χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο επί ποινι απορρίψεωσ.
Σο υπόδειγμα παρζχεται προσ διευκόλυνςθ και χωρίσ
δζςμευςθ για τουσ ςυμμετζχοντεσ και ςυμπλθρϊνεται
αναλόγωσ.
Δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ,
εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθ ςχετικι
ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται, υποβάλλει ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο τα «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», ωσ
κάτωκι:
 Φυςικά πρόςωπα :
1. Απόςπαςμα μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι,
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από
αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, ζκδοςθσ του
τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν
ζχουν καταδικαςκεί για:
1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ
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2. δωροδοκία
3. απάτθ

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα
με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ
6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ
ανκρϊπων.
2. Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, από το οποίο να
προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω
ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ
και επικουρικισ) κακϊσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ.
3.Πιςτοποιθτικό/Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ
Μθτρϊου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά
τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι
εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ
επίδοςθσ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ.
 Νομικά Πρόςωπα:
Σα παραπάνω δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου «Φυςικά
Πρόςωπα».
Σο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι άλλο ιςοδφναμο
ζγγραφο αρμόδιασ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ του νομικοφ προςϊπου, των ωσ άνω
παραγράφων, αφορά τουσ Διαχειριςτζσ όταν το νομικό
πρόςωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και IKE, τον διευκφνων
φμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
υμβουλίου όταν το νομικό πρόςωπο είναι Α.Ε. και ςε κάκε
άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ του.

Γλϊςςα Εγγράφων

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία
ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται
θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν.
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο
τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
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ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά
ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο
κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο
κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το
ζγγραφο.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά
ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, μόνο εφόςον ςυνοδεφονται
από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και
μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Νόμιςμα

Διενζργεια Διαγωνιςμοφ

Ευρϊ (€)
1.Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν διενεργείται δθμόςια από
τθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ , παρουςία των
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων
εκπροςϊπων του, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν
ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ.
2. Θ αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν
προςφορϊν κα γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ. Σα
επιμζρουσ ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ζχουν ωσ εξισ: α)
Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ- τεχνικισ προςφοράσ,
μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά
το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο . β) τθ
ςυνζχεια θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν
αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ
των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν
απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δε γίνονται
αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ
το ςχετικό κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. γ)
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων
των προςφορϊν, αποςφραγίηονται οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι
με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν και ακολουκεί
ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν και κατάταξθσ. Για όςεσ προςφορζσ
δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια
α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
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αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. ε περίπτωςθ που
προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ με τθν
ίδια ακριβϊσ τιμι, θ επιλογι του αναδόχου γίνεται με
κλιρωςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 90 του
Ν.4412/2016. Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ ςτα άρκρα 100 και 102 και 117 του
Ν.4412/2016 από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ . Κατά τθ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ
υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να ςυμπλθρϊνουν τα
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε
εφλογθ προκεςμία . Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ
που υποβάλλεται από τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ,
χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν
λαμβάνεται υπόψθ. Θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ για τθν
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ ςυντάςςει
πρακτικό και γνωμοδοτεί είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ
ανάκεςθσ ςτον «προςωρινό ανάδοχο» είτε τθν ματαίωςθ των
αποτελεςμάτων ςφμφωνα με το άρκρο 106 του Ν.4412/2016 .
Σα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με μία
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ , θ οποία κοινοποιείται με
επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ με κάκε πρόςφορο μζςο
κατϋ άρκρο 105 του ν. 4412/2016. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ
χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τα άρκρα 100 και 127 του ν.
4412/2016 και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ

Προκεςμίεσ ολοκλιρωςθσ
των ςταδίων

3.Οι Επιτροπζσ που αναλαμβάνουν τθ διεξαγωγι των
διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν ολοκλθρϊνουν το ζργο τουσ εντόσ
των κάτωκι προκεςμιϊν: α) θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν ολοκλθρϊνεται
εντόσ επτά (7) εργαςίμων θμερϊν από τθν αποςφράγιςθ. β)
Αν θ ολοκλιρωςθ του ελζγχου δεν είναι δυνατι τθν ίδια μζρα,
λόγω του μεγάλου αρικμοφ των προςφορϊν, ελζγχονται
τουλάχιςτον οι δζκα (10) πρϊτεσ κατά ςειρά υποβολισ. τθν
περίπτωςθ αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ επόμενεσ
εργάςιμεσ θμζρεσ. γ) Θ αξιολόγθςθ των οικονομικϊν
προςφορϊν ολοκλθρϊνεται εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν.
δ) Θ αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ
ολοκλθρϊνεται ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ. ε) Θ αξιολόγθςθ
των ενςτάςεων από τθν αρμόδια Επιτροπι ολοκλθρϊνεται
εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε
αυτιν τθσ ζνςταςθσ και τθν πλιρθ πρόςβαςθ ςτα αρχεία του
διαγωνιςμοφ. Ειδικά ςτισ περιπτϊςεισ ενςτάςεων κατά
διακιρυξθσ, θ αξιολόγθςθ των ενςτάςεων ολοκλθρϊνεται πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.
4. Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι
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αποςτζλλει ςχετικι ειδοποίθςθ ςτον προςφζροντα του
οποίου πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, να υποβάλλει εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο τα
«Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ».
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν
ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ του
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ προσ το αρμόδιο όργανο του
Γ.Ν. Λαμίασ , προσ ζγκριςθ.
Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να δϊςουν προςφορά για το
ςφνολο των ειδϊν τθσ προμικειασ ι για κάκε είδοσ ξεχωριςτά
αλλά υποχρεωτικά για το ςφνολο τθσ ποςότθτασ ανά είδοσ
προμικειασ.
Οι εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.
Προςφορά
Προςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ απορρίπτονται.
Προςφορζσ που ζχουν χρόνο ιςχφοσ τθσ προςφοράσ μικρότερο
από το ηθτοφμενο απορρίπτονται.
 κριτιριο κατακφρωςθσ Πλζον υμφζρουςα από Οικονομικι

Κριτιριο Κατακφρωςθσ

άποψθ Προςφορά Αποκλειςτικά Βάςει τθσ Σιμισ.
 Θ ςυνολικι τιμι ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ δεν μπορεί να

υπερβεί τον προχπολογιςμό.
Προςφορζσ που αποκλίνουν και δεν ςυμφωνοφν με τισ
τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ απορρίπτονται.
Ενςτάςεισ

φμφωνα με το άρκρο 127 του Ν. 4412/2016
Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ςυνοπτικό διαγωνιςμό δεν
απαιτείται- (άρκρο 72 Ν.4412/2016)

Εγγυιςεισ
Η κατάκεςθ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ για ςυμβάςεισ άνω
των 20.000 ευρϊ είναι απαραίτθτθ - (άρκρο 72 Ν.4412/2016)
Κρατιςεισ-χρόνοσ
πλθρωμισ
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Για τθν καταβολι τθσ Αμοιβισ των Αναδόχων απαιτείται θ
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν
που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν
πλθρωμι.
Ειδικότερα, θ Αμοιβι καταβάλλεται εντόσ εξιντα (60) θμερϊν
από τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ
και με τθν υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ, ςφμφωνα με τα
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οριηόμενα ςτο Ν. 4152/2013, παρ. Η «Προςαρμογι τθσ
Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ
Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των
κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».
Οι πλθρωμζσ κα γίνονται για το ςφνολο τθσ αξίασ μείον τισ
προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ
Σον Προμθκευτι βαρφνουν οι νόμιμεσ κρατιςεισ ςφμφωνα με
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία
ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.
Αναλυτικά ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ
κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016).
Οι ανωτζρω κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ
ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
γ) 2% υπζρ των Οργανιςμϊν Ψυχικισ Τγείασ που
εποπτεφονται από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ (μετά τθν αφαίρεςθ όλων των παραπάνω
κρατιςεων πλθν του φόρου)
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν
κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ
4% επί του κακαροφ ποςοφ.
(ε περίπτωςθ πικανϊν τροποποιιςεων ι αλλαγϊν των
κρατιςεων, ιςχφουν οι εκάςτοτε νόμιμεσ κείμενεσ διατάξεισ).
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Κυρϊςεισ ςε βάροσ του
Αναδόχου

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016,
ο Προμθκευτισ κα βαρφνεται και για κάκε ηθμιά που τυχόν κα
προκφψει ςτο Νοςοκομείο από τθ μθ εκτζλεςθ ι κακι
εκτζλεςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

Κατακφρωςθ
ΑποτελεςμάτωνΤπογραφι φμβαςθσ

Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν κα γίνει με τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ αποκλειςτικά βάςει τθσ
τιμισ ςτισ προςφορζσ που κεωροφνται τεχνικά αποδεκτζσ ςτο
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Όταν ο ανάδοχοσ ο οποίοσ προςφζρει τθ πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ τιμι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που
προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, θ κατακφρωςθ
γίνεται ςτον ανάδοχο με τθν επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ τιμι. ε περίπτωςθ που και αυτόσ δεν
προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα
δικαιολογθτικά τα οποία απαιτοφνται κατά τα ανωτζρω, θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον ανάδοχο με τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ και οφτω κακ’
εξισ. Αν κανζνασ από τουσ αναδόχουσ δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από αυτζσ, ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται.
ε περίπτωςθ που υπάρχουν ιςότιμεσ ι ιςοδφναμεσ
προςφορζσ τελικόσ ανάδοχοσ επιλζγεται ο μειοδότθσ μετά από
κλιρωςθ ( Ν.4412/2016 άρκρο 90).
Θ υποβολι μόνο μιασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ
ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ
τθσ ςφμβαςθσ ( Ν.4412/2016 άρκρο 117 παρ.3).
Θ κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, κα γίνει
από το Δ.. του Γ.Ν. Λαμίασ.
τον ανάδοχο που κα γίνει θ κατακφρωςθ κα αποςταλεί
ςχετικι ανακοίνωςθ που κα αναφζρει και τθν προκεςμία
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ςε περίπτωςθ που απαιτείται.
Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα ςε δζκα πζντε
(15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανακοίνωςθσ για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
ε περίπτωςθ που περάςει άπρακτθ θ πιο πάνω προκεςμία ι ο
ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του αρμοδίου για τθ
διοίκθςθ φορζα οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμόδιου οργάνου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 203
του Ν.4412/2016.
Διάρκεια φμβαςθσ

Σόποσ-Χρόνοσ Παράδοςθσ
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Ο χρόνοσ διάρκειασ τθσ φμβαςθσ ορίηεται μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου.
Σα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτθν Αποκικθ του
ΓΝΛαμίασ ςφμφωνα με τον πίνακα ςτο παράρτθμα Β’ και
κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ από το αρμόδιο τμιμα του
Νοςοκομείου μασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ

Πίνακασ Ποςοτιτων &Προχπολογιςμοφ- Σεχνικζσ προδιαγραφζσ

Κωδικόσ Είδουσ

Περιγραφι Είδουσ

Ποςότθτα
4

ΣΕΜ

Ενδεικτικι
Σιμι
Σεμαχίου
χωρίσ ΦΠΑ
683,750 €

10-01-02-0104

RIMAGE MEDIAKIT
MDD 2410 CD (ΚΙΣ
CD ΚΑΙ
ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΕ
ΕΓΧΡΩΜΕ.ΣΑ CD
ΝΑ ΕΙΝΑΙ
PROFESSIONAL USE
KAI OI
MEΛANOTAINIE
ΓΝΘΙΕ ΠΙΣΟΠΟΙΘΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΣΟ
ΡΟΜΠΟΣΙΚΟ
ΤΣΘΜΑ RIMAGE
2410
(ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
THERMAL
RETRANSFER) ΚΑΙ
ΝΑ ΤΝΟΔΕΤΣΑΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΘΜΟ
ΕΝΣΤΠΟ ΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ)

10-02-04-0068

ΜΕΛΑΝΙ TONERγια
HP COLOR LASER
PRO M254nw
BLACK

4

ΣΕΜ

35,000 €

10-02-04-0069

ΜΕΛΑΝΙ TONERγια
HP COLOR LASER
PRO M254nw CYAN

2

ΣΕΜ

35,000 €

10-02-04-0070

ΜΕΛΑΝΙ TONERγια
HP COLOR LASER
PRO M254nw
YELLOW

2

ΣΕΜ

35,000 €

10-02-04-0071

ΜΕΛΑΝΙ TONERγια
HP COLOR LASER
PRO M254nw
MAGENTA

2

ΣΕΜ

35,000 €

10-02-06-0032

TONER (ΓΡΑΦΙΣΘ)
ΓΙΑ LEXMARK MS610

9

ΣΕΜ

11,440 €

10-02-06-0044

TONER (ΓΡΑΦΙΣΘ)
ΓΙΑ LEXMARK
MS312DN

15

ΣΕΜ

11,440 €

10-02-06-0051

TONER (ΓΡΑΦΙΣΘ)
ΓΙΑ LEXMARK
MS417DN

9

ΣΕΜ

17,000 €

α/α

1

Μονάδα
Μζτρθςθσ

Γνιςιο

2

Γνιςιο

3

Γνιςιο

4

Γνιςιο

5

Γνιςιο

6

Ιςοδφναμο

7

8

16

Γνιςιο/Ιςοδφναμο

Ιςοδφναμο

Ιςοδφναμο
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Κωδικόσ Είδουσ

Περιγραφι Είδουσ

Ποςότθτα
10

ΣΕΜ

Ενδεικτικι
Σιμι
Σεμαχίου
χωρίσ ΦΠΑ
16,550 €

10-02-06-0052

TONER (ΓΡΑΦΙΣΘ)
ΓΙΑ LEXMARK
MX617dn 10.000
pages

10-02-18-0064

ΣΤΜΠΑΝΟ (DRUM)
LEXMARK MS810DN

3

ΣΕΜ

24,400 €

10-02-18-0067

ΣΤΜΠΑΝΟ (DRUM)
LEXMARK MS417DN

5

ΣΕΜ

14,500 €

10-02-18-0073

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΠΕΙΚΟΝΙΘ
ΕΚΣΤΠΩΣΘ
LEXMARK MX 617D

6

ΣΕΜ

15,770 €

10-02-20-0004

ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΕ
ΓΙΑ ZEBRA TLP 2844

20

ΣΕΜ

4,500 €

10-03-01-0098

ΣΟΝΕΡ ΓΙΑ HP
LASERJET 1536 DNF
MFP

15

ΣΕΜ

7,000 €

10-03-01-0102

TONER (ΓΡΑΦΙΣΘ)
για
ΠΟΛΤΜΘΧΑΝΘΜΑ
TOSHIBA 3018A

2

ΣΕΜ

82,500 €

15-07-29-0010

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ CD
ROBOT RB1 INK
CARTRIDGE BLACK
RIMAGE 20001

2

ΣΕΜ

61,000 €

15-07-29-0011

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ CD
ROBOT PJIC1(C) INK
CARTRIDGE CYAN
EPSON PP100I

2

ΣΕΜ

27,400 €

10-02-16-0001

ΜΕΛΑΝΟΣΑΙΝΙΑ OKI
MICROLINE
320/321/3320/3321

10

ΣΕΜ

1,100 €

10-02-04-0072

ΓΡΑΦΙΣΘ HP
LASERJET PRO
M402DNE

2

ΣΕΜ

96,000 €

10-02-06-0059

TONER (ΓΡΑΦΙΣΘ)
ΓΙΑ LEXMARK
B2546dw

15

ΣΕΜ

84,000 €

10-02-06-0060

TONER (ΓΡΑΦΙΣΘ)
ΓΙΑ LEXMARK
B2865dw

5

ΣΕΜ

165,000 €

α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

9

Ιςοδφναμο

10

Ιςοδφναμο

11

Ιςοδφναμο

12

Ιςοδφναμο

13

Ιςοδφναμο

14

Ιςοδφναμο

15

Γνιςιο

16

Γνιςιο

17

Γνιςιο

18

Ιςοδφναμο

19

Γνιςιο

20

21

17

Γνιςιο/Ιςοδφναμο

Γνιςιο

Γνιςιο
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Κωδικόσ Είδουσ

Περιγραφι Είδουσ

Ποςότθτα
4

ΣΕΜ

Ενδεικτικι
Σιμι
Σεμαχίου
χωρίσ ΦΠΑ
44,000 €

10-02-18-0078

ΣΤΜΠΑΝΟ (DRUM)
LEXMARK B2546dw

10-02-18-0079

ΣΤΜΠΑΝΟ (DRUM)
LEXMARK B2865dw

3

ΣΕΜ

68,000 €

10-02-05-0021

ΓΡΑΦΙΣΘ KYOCERA
ECOSYS M2540dn

5

ΣΕΜ

96,000 €

10-02-18-0080

ΣΤΜΠΑΝΟ (DRUM)
KYOCERA ECOSYS
M2540dn

2

ΣΕΜ

172,000 €

α/α

Μονάδα
Μζτρθςθσ

22

Γνιςιο/Ιςοδφναμο

Γνιςιο

23

Γνιςιο

24

Γνιςιο

25

Γνιςιο
ΣΕΜ

26

27

10-02-04-0002

10-02-24-0044

ΓΡΑΦΙΣΘ HP
ΜΑΤΡΟ (TONER
BLACK)
(1100/3200/3220)
C4092A
ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟ
EPSON T6641
(C13T66414A)
BLACK

1

47,010 €

Γνιςιο

5,560 €

Γνιςιο

5,460 €

Γνιςιο

5,690 €

Γνιςιο

5,460 €

Γνιςιο

ΣΕΜ

3
ΣΕΜ

28

10-02-24-0045

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟ
EPSON L382 T6642
(C13T66424A) CYAN

2
ΣΕΜ

29

10-02-24-0046

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟ
EPSON L382 T6643
(C13T66434A)
MAGENTA

2
ΣΕΜ

30

18

10-02-24-0047

ΜΕΛΑΝΟΔΟΧΕΙΟ
EPSON L382 T6644
(C13T66444A)
YELLOW

2
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● Α. ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα προςφερόμενα είδθ να είναι ΓΝΘΙΑ ,=τα γνιςια εργοςταςιακά αυκεντικά προϊόντα των
καταςκευαςτριϊν εταιρειϊν των μθχανθμάτων - original- ι ΙΟΔΤΝΑΜΑ (ςυμβατά) ,= ιςοδφναμα
προϊόντα που πλθροφν όλεσ τισ προδιαγραφζσ τρίτων καταςκευαςτϊν, τα οποία κυκλοφοροφν
νόμιμα ςτθν ελλθνικι αγορά και δεν παραβιάηουν οποιαδιποτε διάταξθ περί πατεντϊν-.
(NΟΜΟ 4412/ΦΕΚ Α 147/8.8.2016-Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)-Άρκρο 54-Σεχνικζσ προδιαγραφζσ (άρκρο
42 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ)
Κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ θ αρμόδια επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ κα ζχει τθ
δυνατότθτα να ηθτιςει από τισ εταιρείεσ τθν κατάκεςθ δείγματοσ των προςφερόμενων ειδϊν,
όπου αυτι κρίνει, για τθν πιςτότερθ αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ και καταλλθλόλθτασ των ειδϊν.
Θ κατάκεςθ δείγματοσ κα ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν αρμόδια επιτροπι και τότε ο διαγωνιηόμενοσ
οφείλει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ειδοποίθςθ να τα προςκομίςει.
τθν περίπτωςθ που θ επιτροπι κρίνει με αιτιολογθμζνεσ αποδείξεισ, ότι το δείγμα που
κατατζκθκε από τθν εταιρεία δεν πλθροί όλουσ τουσ τεχνικοφσ όρουσ τότε θ επιτροπι κα
απορρίπτει το ςυγκεκριμζνο είδοσ και κα αξιολογεί τθν αμζςωσ καλφτερθ τεχνικι προςφορά.
Σα υπό προμικεια είδθ κα παραδοκοφν ςτθν Αποκικθ του ΓΝΛαμίασ, με επιμζλεια και ευκφνθ του
προμθκευτι κατόπιν ζγγραφθσ παραγγελίασ από το Αρμόδιο Σμιμα τθσ Τπθρεςίασ μασ.
● Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Σα προςφερόμενα είδθ να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα και ςε άριςτθ κατάςταςθ
2. Σα προςφερόμενα είδθ να μθν είναι αναγομωμζνα(REFILLED) ι ανακαταςκευαςμζνα.
3. Εφόςον προκλθκεί οποιαδιποτε βλάβθ ςε εκτυπωτι του Νοςοκομείου από τθ χριςθ των
ιςοδφναμων προϊόντων (γεγονόσ που κα πιςτοποιθκεί από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία ι
από εξειδικευμζνο φορζα ςυντιρθςθσ εκτυπωτϊν), κα αναλάβει είτε τθν αποκατάςταςθ
τθσ βλάβθσ του εκτυπωτι, είτε τθν αποηθμίωςθ τθσ χρζωςθσ του επιςκευαςτι.
4. ε περίπτωςθ που προςφερκοφν είδθ διαφορετικοφ καταςκευαςτι από αυτόν του
μθχανιματοσ για τον οποίο προορίηονται, δθλ. ιςοδφναμα, τότε απαιτείται πιςτοποίθςθ
ISO 9001:2008, 9001:2015 ι ιςοδφναμο, το ISO 14001:2004, 14001:2015 ι ιςοδφναμο
(περί φιλικότθτασ του περιβάλλοντοσ).
5. Για κάκε laser toner να αναγράφεται ο αρικμόσ ςελίδων που εκτυπϊνεται ςφμφωνα με τα
πρότυπα ISO/IEC 19752 (black toner), ISO/IEC19798 (color toner) και ISO/IEC24711 ενϊ για
κάκε Inkjet και θ περιεκτικότθτα του ςε ml.
6. Για όλα τα είδθ που περιζχουν γραφίτθ και μελάνι (laser toner & inkjet) βεβαίωςθ του
καταςκευαςτι των ειδϊν ότι παρζχει φφλλα δεδομζνων αςφαλείασ MSDS (Material Safety
Data Sheet) όπωσ περιγράφεται ςτθν οδθγία 67/548/EEC τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ
επικίνδυνεσ ουςίεσ.
7. Σα υλικά κα παραδίδονται ςυςκευαςμζνα.
8. Οι εςωτερικζσ ςυςκευαςίεσ κα είναι αεροςτεγϊσ κλειςμζνεσ.
9. Όλα τα προϊόντα κα πρζπει επίςθσ να ζχουν προςτατευτικό κάλυμμα κεφαλισ, το οποίο να
αφαιρείται πριν από τθ χριςθ.
10. τισ εξωτερικζσ ςυςκευαςίεσ κα αναγράφονται: α) θ ςυμβατότθτα τφπου – μοντζλο, β) τα
μοντζλα (οι τφποι) των εκτυπωτϊν για τα οποία προορίηεται, γ) θ θμερομθνία λιξθσ ι
εναλλακτικά, θ θμερομθνία καταςκευισ και θ χρονικι διάρκεια του, με χρόνο ηωισ
προϊόντοσ τουλάχιςτον δφο (2) χρόνια από τθν θμερομθνία παράδοςισ τουσ (εγγφθςθ
καλισ λειτουργίασ & Αντικατάςταςθσ ελαττωματικϊν προϊόντων), και δ) ο καταςκευαςτισ
του προϊόντοσ (εργοςτάςιο παραγωγισ, χϊρα και επωνυμία).
11. Σα αναλϊςιμα υλικά που τυχόν βρεκοφν είτε κατά τον ζλεγχο παραλαβισ είτε μετζπειτα
κατά τθν περίοδο χριςθσ τουσ ακατάλλθλα, με αποτζλεςμα : α) ποιότθτα εκτφπωςθσ μθ
ιςάξια του αυκεντικοφ, β) κακι ι/και παντελι ζλλειψθ εκτφπωςθσ, γ) να μθν
αναγνωρίηονται από το μθχάνθμα για το οποίο προορίηονται και δ) με μικρότερο αρικμό
εκτυπϊςεων από τον αρικμό που προβλζπεται από τα αντίςτοιχα ISO (αρικμοφ ςελίδων
εκτφπωςθσ), κα επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι ο οποίοσ ζχει υποχρζωςθ να τα
αντικαταςτιςει με νζα αρίςτθσ ποιότθτασ χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ του νοςοκομείου
19
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εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ ςτιγμι που κα ειδοποιθκεί για το πρόβλθμα. ε
περίπτωςθ άρνθςθσ ι αδυναμίασ του προμθκευτι να αντικαταςτιςει τα αναλϊςιμα που
κρίκθκαν ακατάλλθλα εντόσ του ςυγκεκριμζνου χρονικοφ διαςτιματοσ, οι Μονάδεσ Τγείασ
διατθροφν το δικαίωμα προμικειασ τθσ εν λόγω ποςότθτασ για τθν κάλυψθ επειγουςϊν
αναγκϊν από άλλθ
πθγι και ςε περίπτωςθ που προκφψει διαφορά δαπάνθσ, αυτι καταλογίηεται ςτον
προμθκευτι.
12. Εάν αποδειχτοφν ελαττωματικά περιςςότερο από το 15% τθσ ποςότθτασ του
ςυγκεκριμζνου κωδικοφ, κα αντικαταςτακεί άμεςα όλθ θ ποςότθτα του ςυγκεκριμζνου
κωδικοφ – και τα ελαττωματικά είδθ και θ λοιπι ποςότθτα - με νζα προϊόντα, χωρίσ
οικονομικι επιβάρυνςθ του νοςοκομείου.
● Για τουσ παραπάνω ειδικοφσ όρουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, οι οποίοι κα
ςυμπεριλθφκοφν ωσ όροι τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί μετά το πζρασ του εν λόγω
διαγωνιςμοφ, και είναι απαράβατοι επί ποινι αποκλειςμοφ, απαιτείται Τπεφκυνθ διλωςθ του
Ν. 1599/1986/Αϋ75 του προςφζροντοσ.

20
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (ΣΕΤΔ)
*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+

Μζροσ Ι: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζα και τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ
Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα φορζα
(αφ)
- Ονομαςία: Γ.Ν. ΛΑΜΙΑ, 5η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
- Κωδικόσ Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘ :
- Σαχυδρομικι διεφκυνςθ / Πόλθ / Σαχ. Κωδικόσ: ΠΑΠΑΙΟΠΟΤΛΟΤ ΣΕΡΜΑ, ΛΑΜΙΑ, ΣΚ 35131
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ
- Σθλζφωνο: 22313-56664
- Θλ. ταχυδρομείο: vapostolou@hosplam.gr
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): www.dypethessaly.gr
Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
- Σίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ CPV):
«Μελάνια»/CPV: 30192110-5
- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘ: [-]
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Προμήθειεσ
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *Ναι+
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [499/2017]

ΜΕΡΟ ΙΙ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα
τοιχεία αναγνϊριςθσ:

Απάντθςθ:

Πλιρθσ Επωνυμία:

[ ]

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ του
οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον εκνικό αρικμό
ταυτοποίθςθσ, εφόςον απαιτείται και υπάρχει
Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

21
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Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι :

*……+

Σθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου)
(εάν υπάρχει):

*……+

Β: Πληροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικοφ φορέα
Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει:

Απάντθςθ:

Ονοματεπϊνυμο ςυνοδευόμενο από τθν
θμερομθνία και τον τόπο γζννθςθσ εφόςον
απαιτείται:

*……+

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα

*……+

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:

*……+

Σθλζφωνο:

*……+

Θλ. ταχυδρομείο:

*……+

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία ςχετικά
με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, τθν ζκταςθ,
τον ςκοπό …):

*……+

*……+

ΜΕΡΟ ΙΙI: Λόγοι αποκλειςμοφ
Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ
το άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

υμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ.
Δωροδοκία
Απάτθ
Σρομοκρατικά εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ
Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ:

Απάντθςθ:

Τπάρχει τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ
βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι
οποιουδιποτε προςϊπου το οποίο είναι μζλοσ
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του
οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό για ζναν από
τουσ λόγουσ που παρατίκενται ανωτζρω
(ςθμεία 1-6), ι καταδικαςτικι απόφαςθ θ
οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε ζτθ κατά το
μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ
περίοδοσ αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να
ιςχφει;

*+ Ναι *+ Όχι
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ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+
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Εάν ναι, αναφζρεται:

α) Θμερομθνία:* +,

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ
καταδίκθσ,

ςθμείο-(-α): * +,

β) Προςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +·
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι
απόφαςθ:

λόγοσ(-οι):* +
β) *……+
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ και
ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) * +
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):
*……+*……+*……+*……+

ε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»)

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν:

*……+

B: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ:

Απάντθςθ:

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν πλθρωμι
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ,
ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι
τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ;

*+ Ναι *+ Όχι

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό
παράπτωμα
Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντθςθ:

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του,
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ
δικαίου

*+ Ναι *+ Όχι
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα
που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά
τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου αποκλειςμοφ
(«αυτοκάκαρςθ»);
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν: *…….............+

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε
23

*+ Ναι *+ Όχι

ΑΔΑ: ΨΨ6Χ4690ΒΜ-ΜΣΤ

21PROC008934552 2021-07-16
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
α) πτϊχευςθ, ι
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ, ι
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων,
ι
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου

-[.......................]
-[.......................]

Εάν ναι:
- Παρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία:
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχιςθ τθσ
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ τισ
περιςτάςεισ
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων): *……+*……+*……+

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;

*+ Ναι *+ Όχι

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;

[.......................]

*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*..........……+

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ
με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςκοπό τθ
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:

*+ Ναι *+ Όχι
*…...........+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:

24

ΑΔΑ: ΨΨ6Χ4690ΒΜ-ΜΣΤ

21PROC008934552 2021-07-16
*……+
Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων: λόγω τθσ
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
ςφμβαςθσ;
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ,
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα
ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που
είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι
άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ;

*+ Ναι *+ Όχι

*.........…+
*+ Ναι *+ Όχι

*...................…+
*+ Ναι *+ Όχι
*….................+
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα
αυτοκάκαρςθσ;
*+ Ναι *+ Όχι
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που
λιφκθκαν:
*……+

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ
πλθροφορίεσ:
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να επιβεβαιϊςει
ότι:
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ,
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ,
γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα
αρχι/ανακζτοντα φορζα
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο
τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα,
να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
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πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ ι να
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν
ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον
αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ;
ΜΕΡΟ ΙV: Κριτιρια επιλογισ
Α: Καταλλθλότθτα
Καταλλθλότθτα

Απάντθςθ

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα
ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που
τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ
εγκατάςταςισ; του:

*…+

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται
θλεκτρονικά, αναφζρετε:

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των
εγγράφων):
*……+*……+*……+

ΜΕΡΟ VΙ: Σελικζσ δθλϊςεισ
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα
μζρθ Ι – IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε
περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων
που αναφζρονται ςτθν παροφςα, εκτόσ εάν:
α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά
δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ
αυτι διατίκεται δωρεάν.
β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα.
Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτθν παροφςα), προκειμζνου να
αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να
προςδιοριςτεί το αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου
Τπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ:
(ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό,
αρικμόσ αναφοράσ)+.
Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δϋ : Τπόδειγμα πίνακα οικονομικισ προςφοράσ
A/A
ΕΙΔΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΘΘ

1.

2.

3.

4.

5.
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ΠΟΟΣΘΣΑ
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ΣΙΜΘ ΧΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΤΝΟΛΙΚΘ
ΣΙΜΘ ΜΕ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Εϋ

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Ονομαςία Σράπεηασ
Κατάςτθμα
(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ ΣΚ fax) Θμερομθνία ζκδοςθσ ………..ΕΤΡΩ
Προσ
5θ Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Γ.Ν.ΛΑΜΙΑ
ΠΑΠΑΙΟΠΟΤΛΟΤ ΣΕΡΜΑ
Σ.Κ. 31135, ΛΑΜΙΑ
ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΡ…….. ΕΤΡΩ……..
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι
του ποςοφ των ΕΤΡΩ…………….. (και ολογράφωσ)…….……………..ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ
υποχρζωςι μασ, υπζρ τθσ
εταιρείασ………………………………..…….
ΑΦΜ……………………………………Δ\νςθ……………………………………………………
Προσ……………………………………….……………………..…………………………….
για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό………. ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί
ςασ για τθν προμικεια ………………( αρ.διακ/ξθσ …….../…..….) προσ κάλυψθ αναγκϊν του ……….. και
το οποίο ποςόν καλφπτει το 4% τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ προ Φ.Π.Α. αξίασ ……….ΕΤΡΩ αυτισ .
Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ
τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ.
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ, υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςίασ
ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία
λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………..
ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ
O χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ του
ςυμβατικοφ χρόνου δθλ. να αναγράφει ότι λιγει τρείσ (3) μινεσ μετά τθν οριςτικι και ποιοτικι
παραλαβι του υπό προμικεια είδουσ.
Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχει κακοριςκεί από το Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηά μασ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σϋ: ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ
5θ Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑ

ΤΜΒΑΗ υπ’ αρικμ.……………
Μεταξφ του Γενικοφ Νοςοκομείου Λαμίασ
και τθσ εταιρείασ «…………………………»
για τθν ανάκεςθ τθσ Προμικειασ «Μελάνια»
υμβατικοφ Σιμιματοσ ……………… € ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α.
τθν Λαμία ςιμερα τθν .... ……….. του ζτουσ ………., οι πιο κάτω ςυμβαλλόμενοι:
Αφενόσ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ που εδρεφει ςτθ Λαμία, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ.
Κολοκυκά Ανδρζα του Ιωάννθ, ο οποίοσ ορίςτθκε Διοικθτισ του ΓΝ Λαμίασ δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ:
Γ4β/Γ.Π. οικ. 64416/09-10-2020 (ΦΕΚ 856/τ. ΤΟΔΔ/14-10-2020) Τπουργικισ Απόφαςθσ και το οποίο
ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «θ Ανακζτουςα Αρχι»,
Και αφετζρου
Θ εταιρεία με τθν επωνυμία …………………….. που εδρεφει ςτθν …………………….., Σθλ.: ………………, Fax:
……………………., ζχει αρικμό φορολογικοφ μθτρϊου ................., υπάγεται ςτθν ΔΟΤ ………........... και
εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ. ……………………….. τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το ............. και
θ οποία ςτο εξισ κα αναφζρεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ ωσ «ο Ανάδοχοσ»
Λαμβάνοντασ υπόψθ :
1) Σθν υπ. αρικ. πρωτ. Β/…………… Διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν ανάδειξθ αναδόχου
2) Σθν υπ. αρικ. ………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία
κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του διαγωνιςμοφ τθσ προαναφερόμενθσ διακιρυξθσ ςτον Ανάδοχο
και τθν αρικμ. πρωτ. ………………. με Α.Δ.Α. …………………… Aπόφαςθ Aνάλθψθσ υποχρζωςθσ, θ οποία
φζρει αρικμό καταχϊρθςθσ (α/α …….) ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ
Οικονομικισ Τπθρεςίασ του Νοςοκομείου.
υμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα:
Άρκρο 1
ΟΡΙΜΟΙ
Διοικθτικι εντολι: Οιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τθν
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ προμικειασ ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν
υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
Ζγγραφο: Κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ φμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, των
τθλεγραφθμάτων, των τθλεομοιοτυπιϊν και των Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.
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Προμικεια: «Μελάνια» (CPV: 30192110-5)

Ημερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ: Θ θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ.
Ημζρα: θ θμερολογιακι θμζρα.
Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ: Σο αρμόδιο ςυλλογικό όργανο που ορίηεται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι, με βαςικζσ αρμοδιότθτεσ τθν επίβλεψθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και τθσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ (τμθματικι – οριςτικι).
Προκεςμίεσ: Σα αναφερόμενα ςτθν φμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε θμζρεσ, που αρχίηουν να
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθν φμβαςθ ωσ
αφετθρία. Όταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ θμζρα, θ
προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα του χρονικοφ
διαςτιματοσ.
φμβαςθ: Θ παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για τθν
εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί.
υμβατικά τεφχθ: Σα τεφχθ τθσ φμβαςθσ μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Προμθκευτι,
κακϊσ και όλα τα τεφχθ που τθν ςυνοδεφουν και τθν ςυμπλθρϊνουν και περιλαμβάνουν κατά
ςειρά ιςχφοσ: α) τθν φμβαςθ, β) τθν Διακιρυξθ, γ) τθν Προςφορά του Αναδόχου.
υμβατικό τίμθμα: Σο ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ .
Άρκρο 2
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ
Με τθν παροφςα, θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει, ζναντι τθσ αμοιβισ
που αναφζρεται πιο κάτω ςτθν παροφςα, τθν εκπλιρωςθ τθσ …………… …………………………..Θ
υλοποίθςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τθν προςφορά του Αναδόχου, ςε
ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ αρικμ. πρωτ. Β/……………(ΑΔΑ: ………..) Διακιρυξθσ και τθν υπ’ αρικμ.
Β/ ................... (ΑΔΑ: ………………) απόφαςθ κατακφρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Άρκρο 3
ΣΟΠΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Θ Παράδοςθ – Παραλαβι των Τλικϊν Θα γίνεται βάςει των ςχετικϊν άρκρων 206,207,208,209 και
213 του Ν.4412/2016.
Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα είδθ που παραγγζλκθκαν ςτθν Αποκικθ του Γενικοφ
Νοςοκομείου Λαμίασ, με ευκφνθ και μζριμνα του αναδόχου του Νοςοκομείου με δικά του
μεταφορικά μζςα.
Θ παράδοςθ του υπό προμικεια είδουσ κα γίνεται κατόπιν γραπτισ παραγγελίασ, μζςα ςτον χρόνο
παράδοςθσ που ορίηει θ παροφςα, τμθματικά και ανάλογα με τισ ανάγκεσ του φορζα, με ζξοδα,
ευκφνθ και μζριμνα του Αναδόχου.
ε περίπτωςθ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ ι αρνιςεωσ του προμθκευτι να αντικαταςτιςει, τυχόν,
απορριφκζν είδοσ, κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Μζρουσ Βϋ του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 4
ΧΡΟΝΟ ΙΧΤΟ ΤΜΒΑΗ
Θ ςφμβαςθ αρχίηει με τθν θμερομθνία υπογραφισ και λιγει μετά από ζνα (1) ζτοσ.
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Θ παροφςα φμβαςθ κα ζχει διάρκεια από τθν υπογραφι τθσ με μζχρι τθν οριςτικι παράδοςθ των
ειδϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα του άρκρου 3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν απόλυτθ κρίςθ του να καταγγείλει/λφςει τθ
ςφμβαςθ με τον Ανάδοχο μετά από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ. τθ περίπτωςθ αυτι,
ο Ανάδοχοσ πζραν τθσ αμοιβισ για το ζργο, που ζχει εκτελζςει μζχρι τθν επζλευςθ τθσ λφςθσ λόγω
τθσ καταγγελίασ, δεν δικαιοφται να λάβει κανζνα επιπλζον ποςό ωσ αποηθμίωςθ, εκτόσ των
υπθρεςιϊν που αποδεδειγμζνα ζχουν προθγθκεί τθσ λφςθσ λόγω τθσ καταγγελίασ, κακϊσ και των
υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει ζναντι τρίτων για τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου του ζργου.
Άρκρο 5
ΚΤΡΩΕΙ Ε ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ
Ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο Άρκρο 203 του
Ν.4412/2016.
Άρκρο 6
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΣΗΕΙ
Θ αμοιβι που κα καταβλθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο ανζρχεται ςτο ποςό των
………………….. ευρϊ και ……………….. λεπτϊν (……………,.. €), πλζον ΦΠΑ ……….% …………………….
ευρϊ και …………….. λεπτϊν (………..,…..€) ιτοι ςυνολικά ……………………. ευρϊ και …………. λεπτϊν
(……………..,…€). Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κεωρϊντασ το ςυμβατικό
αντάλλαγμα επαρκζσ, νόμιμο και εφλογο για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ μετά
από ςυνολικι ζρευνα που πραγματοποίθςε πριν τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ του. το τίμθμα
περιλαμβάνονται όλεσ οι ενδεχόμενεσ αμοιβζσ τρίτων κακϊσ και οι δαπάνεσ του Αναδόχου για τθν
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, χωρίσ καμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουκεσ πλθρωμζσ από τον Αγοραςτι
προσ τον Ανάδοχο κα είναι ςε Ευρϊ.
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016 και τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ. το ανωτζρω ποςό του προχπολογιςμοφ τθσ προμικειασ, περιλαμβάνεται το
ςφνολο των προβλεπομζνων επιβαρφνςεων του Προμθκευτι για τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ. Κατά
τθν πλθρωμι ο Προμθκευτισ επιβαρφνεται με τισ προβλεπόμενεσ, από το νόμο, κρατιςεισ και τθν
παρακράτθςθ του φόρου ειςοδιματοσ. υγκεκριμζνα:
- Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ.: 0,07%
-Τπζρ Ψυχικισ Τγείασ: 2%
- Φόροσ: ,1% για υγρά καφςιμα, 4% για λοιπά αγακά και 8% για υπθρεςίεσ- Ε..Θ.Δ.Θ.: 0,02% ,παράγραφοσ 6 του άρκρου 36 του Ν. 4412/16 (Φ.Ε.Κ. Αϋ147/08-08-2016)}
- Τπζρ Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν: 0,06% (με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 350 παρ.
3 του Ν 4412/2016)
Ο Φ.Π.Α επί τθσ % ςτον οποίο ανάγεται θ προμικεια βαρφνει το Νοςοκομείο.
Άρκρο 7
ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ
Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ο Ανάδοχοσ κατζκεςε ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τθ με αρικμό
…………………………εγγυθτικι επιςτολι τθσ …………………ΣΡΑΠΕΗΑ, ποςοφ (€) (4% τθσ ςυμφωνοφμενθσ
με τθν παροφςα αμοιβισ του Προμθκευτι, χωρίσ τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ), ιςχφοσ ενόσ (1)
ζτουσ, θ οποία ζχει ςυνταχκεί κατά το αντίςτοιχο υπόδειγμα τθσ Διακιρυξθσ.
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Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κα αποδεςμευτεί άπαξ και κα επιςτραφεί μετά τθν
οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν, φςτερα από τθν ζγγραφθ εκκακάριςθ των
τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και ςφμφωνα με οριηόμενα ςτον Κανονιςμό
Προμθκειϊν Δθμοςίου.
Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςθ προσ τθν εγγυιτρια τράπεηα και κοινοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο ςε περίπτωςθ
παράβαςθσ κάποιου όρου τθσ παροφςασ ι/και τθσ διακιρυξθσ και ςε διάςτθμα τριϊν θμερϊν από
τθν ειδοποίθςθ αυτισ για επικείμενθ κατάπτωςθ.
Άρκρο 8
ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
1. Κακϋ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με
τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ
ςχετικά με τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν πορεία
καλισ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα
ςτοιχεία για τθν αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων.
3. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων
τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ
υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
4. ε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ
υποχρεοφται προ τθσ λιξθσ τθσ θμερομθνίασ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, να αναφζρει εγγράφωσ και
να προςκομίςει ςτθν υπθρεςία τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.
5. Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει τθν ςυμβατικι υπθρεςία, ςφμφωνα με
τα κακοριηόμενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ
εργαςίεσ, ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.
6. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι
απορρζουν από τθν παροφςα φμβαςθ και το Νόμο. ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι
ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
7. Ο Ανάδοχοσ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ,
που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
8. Απαγορεφεται ςτον Ανάδοχο να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ,
που απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα.
Άρκρο 9
ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ
που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν
Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν
από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία ςφμφωνα με το
άρκρο 204 του Ν. 4412/2016.
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Άρκρο 10
ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΒΑΗ

Σροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Άρκρο 11
ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει εκτελεςτεί όταν ζχει υλοποιθκεί πλιρωσ το αντικείμενό τθσ, γίνει θ
αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ και εκπλθρωκοφν οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ
υποχρεϊςεισ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευτοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα
προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.
Άρκρο 12
ΛΟΙΠΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ο Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου, θ αρικμ. πρωτ. Β/……………. Διακιρυξθ του ςχετικοφ
διαγωνιςμοφ και θ από …………………….. κατατεκείςα προςφορά του Αναδόχου αποτελοφν
ςυμπλθρωματικά τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμβατικά τεφχθ. ε περίπτωςθ αςάφειασ ι
διαφορετικισ ρφκμιςθσ μεταξφ των ςυμβατικϊν τευχϊν, θ ςειρά προτεραιότθτασ και ιςχφοσ είναι
θ ακόλουκθ:
α) Θ παροφςα ςφμβαςθ
β) Ο Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου
γ) Θ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
δ) Θ προςφορά του Αναδόχου
Για τα κζματα που κακορίηονται ςτθν παροφςα, κανζνα ςυναφζσ κείμενο ι ζγγραφο ι ςτοιχείο
προχπάρχον αυτισ δεν ζχει οποιαδιποτε ιςχφ ι μπορεί να λθφκεί υπόψθ για τθν ερμθνεία των
όρων τθσ παροφςασ, εκτόσ αν ρθτϊσ κακορίηεται διαφορετικά ςτθ παροφςα ςφμβαςθ.
Θ κοινοποίθςθ εγγράφων από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτον Ανάδοχο κα γίνεται ταχυδρομικά ςτθ
διεφκυνςθ του με φαξ ι Email.
Άρκρο 13
ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για ό,τι δεν προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ, ιςχφουν οι διατάξεισ, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και
ςυμπλθρωκεί, των ςχετικϊν με τισ προμικειεσ νόμων και προεδρικϊν διαταγμάτων που ζχουν
προαναφερκεί ςτθν διακιρυξθ, τισ οποίεσ κεωρείται ότι γνωρίηουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτο
διαγωνιςμό και δεν μποροφν να επικαλεςτοφν άγνοιά τουσ.
Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν κάκε διαφορά που τυχόν κα
προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ που κα υπογραφεί,
με βάςθ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν.
Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι
το Ελλθνικό και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να
προβλεφτεί ςτθ ςφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία
ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν επζλκει
τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα Ελλθνικά Δικαςτιρια
κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.
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● Θ παροφςα, αφοφ γράφθκε ςε τρία(3) όμοια αντίτυπα, αναγνϊςκθκε, βεβαιϊκθκε, υπογράφθκε
ωσ ζπεται και ζλαβε από ζνα αντίτυπο ο κακζνασ των ςυμβαλλομζνων.
ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ
Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Για τον Ανάδοχο

