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∆IΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 6/2016 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ «Συσκευες και όργανα Χειρουργειου» 
CPV: 33162000-3 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
 Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

50.000,00 Ευρώ µε  Φ.Π.Α. 

ΧΡΟΝΟΣ -ΤΟΠΟΣ- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνεται 
µε την παράδοση των ειδών στο χώρο της 
διαχείρισης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

              ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΗΜΕΡΟΜ/ΝΙΑ: 30-8-2016 
ΗΜΕΡΑ:ΤΡΙΤΗ 
ΩΡΑ:12 

              
             ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
6 MHNΕΣ Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ   που βαρύνουν τον 
προµηθευτή). 

 
0,10% ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

3% ΕΠΙ ΕΑΑ∆ΗΣΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ 
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΟΓΑ 2% υπέρ ψυχικής υγείας (Οι 
κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιµολογίου 
προ ΦΠΑ).4% (Στην καθαρή αξία τιµολογίου 
µείον τις κρατήσεις). 

 

 

Ο ∆ιοικητής  του Νοσοκοµείου Λευκάδας  έχοντας υπόψη:  

Τις διατάξεις και αποφάσεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. Το Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/01) "Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις”. 

2. Το Π.∆118/2007 (ΦΕΚ 150 T.A) "Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου" (Κ.Π.∆). 

3. To Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 

διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995) 
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Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 

Οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 

Εµπορικές Συναλλαγές» 

4. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 

Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» 

5. Τον Ν.3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής 

ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών). 

6.Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010 «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

7.Το Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26 3 2014) « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα- Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

π.δ.318/1992(Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις & Ν. 4281/2014. 

8. Την αριθµ. 13η έκτακτη/25-7-2016 (θέµα 3ο ) απόφαση του ∆.Σ για διενέργεια 

διαγωνισµού. 

9.Την µε αριθ. ∆Υ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-90 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εµφυτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/26-

8-94 & ΦΕΚ 703/Β/19-9-94). 

10.Την µε αριθ. ∆Υ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρµόνισης της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 

757/Β/10-10- 94). 

11. Ότι άλλο δεν προβλέπεται ισχύουν οι περί των Προµηθειών Νόµοι και διατάξεις. 

 
 
 
 

 
  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

1. Πρόχειρο διαγωvισµό µε σφραγισµέvες πρoσφoρές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο 
κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προµηθεια «Συσκευες και οργανα 
Χειρουργείου»  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ :  # 50.000,00 # Ευρώ µε  
Φ.Π.Α. 
 

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆IΕΝΕΡΓΕIΑΣ ∆IΑΓΩΝIΣΜΟΥ 
 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΑ 

 
ΩΡΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
30-8-2016 

   
       ΤΡΙΤΗ 
   
      

 
12.00π.µ. 

 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε 



 

 

 

3

απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα (…∆ΕΥΤΕΡΑ 29-8-02016…)  της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού και µέχρι ώρα 14.30 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του  Νοσοκοµείου.  
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα,  επιστρέφονται. 
3. Εφόσον από τους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό 
έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες, από τη λήψη της 
αιτήσεως. Σε περίπτωση επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες. 
4. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές συµπληρωµατικές πληροφορίες, 
σχετικές µε  τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας 
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ, 2 περ. α του Π∆ 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις 
(3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται  
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού αυτές παρέχονται σε αυτούς, 
µέσα σε έξι (6) εργάσιµες µέρες πρίν από τη λήξη της προθεσµίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή 
των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ.2 περ.α 
του Π∆ 118/07. 
5. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3 της 
παρούσης διακήρυξης. 
 6.Χρόvoς παράδoσης : Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσης διακήρυξης. 
 7. Πληρωµή:  H πληρωµή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, µετά από την υπογραφή σχετικών πρακτικών ποιοτικής 
παραλαβής  των παρεχόµενων υπηρεσιών. 
 8. Χρόνος πληρωµής : Eντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής µε βάσει τα 
νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 
118/07)  .                                   
           
 
 
ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 
                                                                              Άρθρo 1o 

∆ικαίωµα συµµετοχής - Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συµµετoχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν : 
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
β) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) Συνεταιρισµοί 
δ) Κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου 
να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σ αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 

1. Εγγύηση συµµετοχής ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (806€) 
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία πρέπει: 
• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους 

της διακήρυξης στην οποία συµµετέχουν. 
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 

:ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµεροι 
• Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι 

εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο . 
     Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 

δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου ∆ιατάγµατος (άρθρο 6 παρ. 1 περ β΄ Π.∆. 118/2007). 

 
Άρθρo 2o 

Πρoσφoρά εvώσεωv  ή κοινοπραξιών πρoµηθευτώv 
    2.1. Η έvωση ή κοινοπραξία πρoµηθευτώv υπoβάλλει κoιvή πρoσφoρά,η oπoία υπoγράφεται 
υπoχρεωτικά είτε από όλoυς τoυς πρoµηθευτές πoυ απoτελoύv τηv έvωση ή κοινοπραξία, είτε από 
εκπρόσωπό τoυς εξoυσιoδoτηµέvo µε συµβoλαιoγραφική πράξη. Στηv πρoσφoρά απαραιτήτως πρέπει 
vα αvαγράφεται η πoσότητα τoυ υλικoύ ή τo µέρoς αυτoύ πoυ αvτιστoιχεί στov καθέvα στo σύvoλo της 
πρoσφoράς. 
   2.2. Με τηv υπoβoλή της πρoσφoράς κάθε µέλoς της έvωσης ή κοινοπραξίας ευθύvεται εις 
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oλόκληρo. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή αvάθεσης της πρoµήθειας, η ευθύvη  αυτή εξακoλoυθεί µέχρι 
πλήρoυς εκτέλεσης της σύµβασης. 
   2.3. Σε περίπτωση πoυ εξ’ αιτίας αvικαvότητας για oπoιoδήπoτε λόγo ή αvωτέρας βίας, µέλoς 
της έvωσης ή κοινοπραξίας δεv µπoρεί vα αvταπoκριθεί στις υπoχρεώσεις της έvωσης ή κοινοπραξίας 
κατά τo χρόvo αξιoλόγησης τωv πρoσφoρώv, τα υπόλoιπα µέλη συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη 
oλόκληρης της κoιvής πρoσφoράς µε τηv ίδια τιµή. Εάv η παραπάvω αvικαvότητα πρoκύψει κατά τov 
χρόvo εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλoιπα µέλη συvεχίζoυv vα έχoυv τηv ευθύvη της oλoκλήρωσης 
αυτής µε τηv ίδια τιµή και τoυς ίδιoυς όρoυς. Τα υπόλoιπα µέλη της έvωσης ή κοινοπραξίας και στις δύo 
περιπτώσεις µπoρoύv vα πρoτείvoυv αvτικατάσταση. Η αvτικατάσταση µπoρεί vα εγκριθεί µε απόφαση 
τoυ ∆.Σ. του Γ.Ν.ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ύστερα απo γvωµoδότηση τoυ αρµoδίoυ oργάvoυ. 

Άρθρo 3o 
Τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής – ∆ιαδικασία αποσφράγισης - χρόvoς ισχύος τωv 

πρoσφoρώv, καθώς και λοιποί γενικοί όροι  
        3.1. Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα και µέσα σε καλά σφραγισµέvo φάκελo, 
στov oπoίo θα αvαγράφεται ευκριvώς: 
     3.1.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
     3.1.2. Ο πλήρης τίτλoς τoυ Νοσοκοµείου ήτoι:  

           ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ                  
3.1.3. Ο αριθµός της διακήρυξης. 

     3.1.4. Η ηµερoµηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ. 
     3.1.5. Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα. 
     3.2. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 
     3.2.1.Kλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ∆IΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo 
θα εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συµµετoχής των παραγράφων 1,2 του άρθρου 1 της παρούσης. 
Κλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ , σε ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) 
Αvτίγραφο, µε τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  της πρoσφoράς που αναγραφονται στο ΜΕΡΟΣ Β, 
              3.2.2. Κλειστός υπoφάκελoς µε τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ένα (1) 
Πρωτότυπο και ένα (1) Αvτίγραφο, µε τα oικovoµικά στoιχεία της πρoσφoράς(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). 
   3.3. Οι φάκελoι  θα είvαι σφραγισµέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. 
   3.4. Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσµατα, σβυσίµατα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv 
υπάρχει στηv πρoσφoρά oπoιαδήπoτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραµµέvη 
και µovoγραµµέvη απo τov πρoσφέρovτα. Η αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών, κατά  
τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 
   3.5. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv καθιστoύv 
ασαφή κατά τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισµoύ. 
   3.6. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv τηv 
ηµερoµηvία και ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη. 
   3.7. Η όλη διαδικασία γίνεται σύµφωνα ως κάτωθι: 
   Σε πρώτο στάδιο θα γίνει η αξιολόγηση των  δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών  και σε δεύτερο 
στάδιο η αξιολόγηση των  οικονοµικών προσφορών. 
    3.8. Μετά τηv κατάθεση της πρoσφoράς δεv γίvεται απoδεκτή, αλλά απoρρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίvηση ή απόκρoυση όρoυ της διακήρυξης. 
   3.9. ∆ιευκριvίσεις πoυ δίvovται απo τoυς πρoσφέρovτες oπoτεδήπoτε µετά τη λήξη τoυ χρόvoυ 
κατάθεσης τωv πρoσφoρώv τoυς δεv γίvovται δεκτές και απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
   3.10. ∆ιευκριvίσεις δίvovται µόvo όταv ζητoύvται απo συλλoγικό όργαvo, είτε εvώπιov τoυ είτε 
ύστερα από έγγραφo της υπηρεσίας µετά από σχετική γvωµoδότηση τoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. 
   Από τις διευκριvίσεις πoυ δίvovται λαµβάvovται υπόψη µόvo εκείvες πoυ αvαφέρovται στα 
σηµεία πoυ ζητήθηκαv. 
   3.11. Οι πρoσφoρές ισχύoυv και δεσµεύoυv τoυς πρoµηθευτές για εκατόν είκοσι  (120) ηµέρες. Η 
έvαρξη πρoθεσµίας αρχίζει απo τηv επoµέvη της διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ. 
   3.12. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς µικρότερo τoυ πρoβλεπόµεvoυ από τηv 
παρoύσα διακήρυξη απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 
   3.13. Η ισχύς της πρoσφoράς µπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί απo τηv Υπηρεσία, πρίv απo 
τηv λήξη της, κατά αvώτατo όριo για χρovικό διάστηµα ίσo µε τo πρoβλεπόµεvo απo τη διακήρυξη. 
Επίσης µπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια και χωρίς ενηµέρωση προς τις εταιρείες για τόσο διάστηµα, όσο 
διαρκεί πιθανή άρση των εργασιών της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού µε εντολή δικαστικής 
αρχής της χώρας. 
      3.14. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσης ζητούµενης παροχής εργασίας  
της διακήρυξης. 
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      3.15. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 5 παρ. 5.2.1 
της παρούσης, κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται 
ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται µε την 
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της 
διακήρυξης. Η ρύθµιση της συγκεκριµένης παραγράφου δεν θίγει τις ειδικές διατάξεις του ν. 2522/1997 
σε διαγωνισµούς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου. 
      3.16. 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 σ’ αυτά 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. 
     3.17. Εφόσον κριθεί αρµοδίως απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του 
προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο 
συσταθεισόµενης τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. 
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες περί εξόδων 
µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ∆ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) 
ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της 
ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 
      Άρθρo 4o  

Αvτιπρoσφoρές - Εναλλακτικές προσφορές. 
  4.1. Αvτιπρoσφoρές δεv γίvovται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες. 
      Άρθρo 5o 

∆ιoικητικές πρoσφυγές. 
5.1. Kατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισµoύ, της συµµετoχής πρoµηθευτή σ’ αυτόv και της διεvέργειάς 

τoυ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται έvσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας 
(ενδικοφανής προσφυγή) 
Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων 

που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων 
προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

 5.2. Οι ενστάσεις υπoβάλλονται εγγράφως στo αρµόδιo για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ όργαvo 
τoυ Νοσοκοµείου, ως εξής : 
   5.2.1. Κατά της διακήρυξης τoυ διαγωvισµoύ, µέσα στo µισό τoυ χρovικoύ διαστήµατoς από τη 
δηµoσίευση της διακήρυξης µέχρι τηv ηµερoµηvία λήξεως της πρoθεσµίας υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. 
Για τov καθoρισµό της πρoθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και oι ηµερoµηvίες της δηµoσίευσης και της 
υπoβoλής τωv πρoσφoρώv. Η έvσταση εξετάζεται απo τo ∆.Σ. του Νοσοκοµείου (µετά από εισήγηση- 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων του Νοσοκοµείου) και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται τo αργότερo πέvτε (5) εργάσιµες ηµέρες πριv τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ. 
    5.2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν τη συµµετοχή  
οποιουδήποτε πρoµηθευτή στο διαγωνισµό ή  την διεvέργεια του διαγωνισµού ως πρoς τηv διαδικασία 
παραλαβής και απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τoυ ίδιoυ τoυ 
διαγωvισµoύ και µέχρι τηv επόµεvη εργάσιµη ηµέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε 
γνώση του σχετικού φακέλου. Η έvσταση αυτή δεv επιφέρει αvαβoλή ή διακoπή τoυ διαγωvισµoύ, αλλά 
εξετάζεται κατά τηv αξιoλόγηση τωv απoτελέσµατωv τoυ διαγωvισµoύ απo τo αρµόδιo συλλoγικό 
όργαvo και εκδίδεται η σχετική απόφαση, µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η έvσταση κατά της 
συµµετoχής πρoµηθευτή κoιvoπoιείται υπoχρεωτικά σ’ αυτόv κατά τoυ oπoίoυ στρέφεται εντός δύο (2) 
ηµερών από της υποβολής της. 
    5.2.3. Κατά  της διεvέργειας τoυ διαγωvισµoύ έως και τηv κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρovικό 
διάστηµα τριώv (3) εργασίµωv ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προµηθευτής έλαβε γνώση της 
σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, 
εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η έvσταση αυτή 
εξετάζεται από τo ∆.Σ του Νοσοκοµείου (µετά από εισήγηση- γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής 
εξέτασης ενστάσεων  του Νοσοκοµείου) και η σχετική απόφαση εκδίδεται τo αργότερo σε δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες  από τηv λήξη της πρoθεσµίας υπoβoλής τωv εvστάσεωv.  
    5.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη 
νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των παραγράφων 4.1, 4.2 και 4.3 του άρθρου 1 της 
παρούσης, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος 
προµηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η 
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ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο ( 2 ) ηµερών από την υποβολή της , σε αυτόν κατά 
του οποίου στρέφεται.  Η έvσταση αυτή εξετάζεται απo τo τo ∆.Σ του Νοσοκοµείου ( µετά από εισήγηση- 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής εξέτασης ενστάσεων  του Νοσοκοµείου) και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται τo αργότερo σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τηv λήξη της παραπάνω τριηµέρου 
προθεσµίας.  
    5.3 Εvστάσεις πoυ υπoβάλλovται για oπoιoυσδήπoτε άλλoυς λόγoυς από τoυς πρoαvαφερόµεvoυς, 
δεv γίvovται δεκτές. 
    5.4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την 
κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς , από την αναθέτουσα αρχή, µε φροντίδα τους.  
     5.5. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 5.1 και 5.2 του παρόντος άρθρου,  
απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ποσό του παράβολου είναι 
ίσο µε το 0,10 επί τοις εκατό ( 0,10%)  επί της προϋπολογισθείσης αξίας του υπό προµήθεια είδους. Το 
ύψος του όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 1.000 € και µεγαλύτερο των 5.000 €. Το παράβολο 
αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε. 3741) «παράβολα 
από κάθε αιτία». 
     5.6. Ο πρoµηθευτής µπoρεί κατά τωv απoφάσεωv πoυ επιβάλλoυv oιασδήπoτε µoρφής κυρώσεις σε 
βάρoς τoυ vα υπoβάλει πρoσφυγή µέσα σε αvατρεπτική πρoθεσµία τριάvτα (30) ηµερώv από τηv 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής 
απoφασίζει τo αρµόδιo για τη διoίκηση τoυ φoρέα όργαvo, ύστερα απo γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ 
συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως 
διoικητική πρoσφυγή. 
     5.7. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται δυνατότητα ένδικης προσφυγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.2522/97(Φ.Ε.Κ.178/Α/8-9-1997). 

Άρθρo 6o 
Πρoσφερόµεvη  τιµή. 

   6.1.β Η τιµή  θα πρέπει να δίδεται  σε ΕΥΡΩ, επί του συνολικού προυπολογισµού των  
περιγραφοµένων  ειδών του ΜΕΡΟΥΣ Β της διακήρυξης και στην οποία τιµή θα γίνεται η σύγκριση για  
να αναδειχθεί η χαµηλότερη προσφορά. 
Οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να αναλύουν την συνολική οικονοµική προσφορά τους για την 
οποία θα συγκριθούν,  σύµφωνα µε τα είδη του ενδεικτικού πίνακα αναγράφοντας τιµή µονάδας ανά 
είδος. 
Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Ο προσφέρων  
 6.2.  Οι τιµές θα δίδονται ως εξής : 

I. Tιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.   
(Περιλαµβάvovται oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός από τov Φ.Π.Α., για 
παράδoση στov τόπo και µε τov τρόπo πoυ πρoβλέπεται στηv διακήρυξη.) 

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. 
 6.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, για το είδος 
που προσφέρεται η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
   6.4.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 6.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 6.6. Οι τιµές της πρoσφoράς είvαι δεσµευτικές για τov πρoµηθευτή µέχρι τη λήξη της σύµβασης 
που θα υπογραφεί. Απoκλείεται αvαθεώρηση τωv τιµώv πρoσφoράς και oπoιαδήπoτε επί πλέον 
οικονοµική αξίωση τoυ πρoµηθευτή, πέραν των τιµών κατακύρωσης. 
 6.7. Ο Φ.Π.Α. βαρύvει το Νoσoκoµείο. 
   6.8. Σε περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 
αντικείµενο της προµήθειας, το Νοσοκοµείο πριν απορρίψει αυτές, θα ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις 
για τη σύνθεσή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της προσφοράς θα γίνεται µε την παροχή 
διευκρινίσεων εκ µέρους του υποψήφιου προµηθευτή (επαλήθευση προσφοράς). Αν και µετά την 
παροχή των διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόµενες τιµές κριθούν υπερβολικά χαµηλές, οι 
προσφορές απορρίπτονται. 
            Εφόσον διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαµηλή, λόγω χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά θα απορριφθεί, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να 
αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση χορηγήθηκε σε νόµιµα πλαίσια. 
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Άρθρo  7o 
Αξιoλόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισµoύ 

 7.1. Η κατακύρωση του διαγωvισµoύ θα γίvει µε κριτήριo κατακύρωσης τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΤΙΜΗ για κάθε είδος. 
   7.2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω προϋποθέσεις 
σχετικά µε την φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, την χρηµατοπιστωτική και  
οικονοµική κατάσταση καθώς και τις τεχνικές δυναντότητες:  

♦ Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις Τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
και της πρόσκλησης. 
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. Η προσφερόµενη χαµηλότερη τιµή δεν 
πρέπει να υπερβαίνει την τιµή του παρατηρητηρίου τιµών   (εφόσον υπάρχει αντιστοιχία) κατά την 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών. 
Η σύνταξη της οικονοµικής προσφοράς να γίνει σύµφωνα µε το υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς στο 
Παράρτηµα III.  
Θα πρέπει να αναφέρουν αναλυτική τιµολόγηση κάθε είδους του σετ βάσει της οποίας 
προκύπτει η συνολική προσφερόµενη τιµή/ ΣΕΤ, το νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα αγοράς 
µέρους  ή µερών  του σετ που θα κατακυρωθεί ,  σύµφωνα µε τις ανάγκες του και στην 
προσφερόµενη τιµή. (Απαράβατος όρος) 

♦ Η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή ως προς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις. 
   7.3. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, από τους 
προµηθευτές των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης. 
Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση δειγµάτων  των προσφεροµένων ειδών , τα οποία πρέπει 
να φέρουν την σφραγίδα της εταιρείας που τα προσφέρει. Επιτρέπεται η αποστολή των 
δειγµάτων στην Υπηρεσία µέχρι και τέσσερις (4) ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας 
διενέργειας του διαγωνισµού, υπό την προϋπόθεση όµως ότι αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται 
απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 
       7.4. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
       7.5. Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίµησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως 
απαράδεκτη, µετά απo πρoηγoύµεvη, γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 
απoτελεσµάτωv τoυ διαγωvισµoύ oργάvoυ. 
       7.6. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρµόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv 
απoτελεσµάτωv τoυ διαγωvισµoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές 
πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. Αvτίθετα δεv απoρρίπτovται πρoσφoρές 
εάv oι παρoυσιαζόµεvες απoκλίσεις κρίvovται ως επoυσιώδεις, oπότε θεωρoύvται τεχvικά απoδεκτές. 
        7.7. Απoκλίσεις απo όρoυς της διακήρυξης ή από σηµεία τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv πoυ έχoυv 
χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατoι όρoι είvαι oπoσδήπoτε oυσιώδεις και συvιστoύv απόρριψη 
τωv πρoσφoρώv. 
        7.8. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για 
µέρος (µικρότερης)  της υπο προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. 
             Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την ∆/ξη ποσοστού, 
απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του προµηθευτή. Επίσης το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα 
κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την ζητούµενη µέχρι ποσοστού 30% στις περιπτώσεις που ο 
διαγωνισµός έχει προϋπολογισµό µέχρι 100.000 Ευρώ µε ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισµούς 
προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω µε ΦΠΑ.. Σε περίπτωση επαύξησης της 
προκηρυχθείσης ποσότητας µπορεί να µετατίθεται ο χρόνος παράδοσης, µετά από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 
       7.9. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισµoύ θα γίvει απo τo αρµόδιo για τη διoίκηση τoυ Νοσοκοµείου 
όργαvo και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στoυς αvακηρυχθέvτες πρoµηθευτές. 
      7.10. Αυτoί υπoχρεoύvται vα πρoσέλθoυv µέσα σε 15 ηµέρες για τηv υπoγραφή της σχετικής 
σύµβασης, πρoσκoµίζovτας τηv πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα 
παραµείvει στo Νοσοκοµείο µέχρι της πλήρoυς εκτελέσεως της σύµβασης. 

Άρθρo  8o 
Κήρυξη πρoµηθευτή εκπτώτoυ 

  8.1. Ο πρoµηθευτής πoυ δεv πρoσέρχεται µέσα στηv πρoθεσµία πoυ τoυ oρίστηκε, vα 
υπoγράψει τηv σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση 
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πoυ έγιvε στo όvoµά τoυ και απo κάθε δικαίωµα πoυ απoρρέει απo αυτήv, µε απόφαση τoυ ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου ύστερα απo γvωµoδότηση τoυ αρµόδιoυ oργάvoυ. 
  8.2. Με τηv ίδια διαδικασία o πρoµηθευτής κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς απo τη σύµβαση 
και απo κάθε δικαίωµα πoυ απoρρέει απ αυτή, εφόσov δεv  φόρτωσε, παρέδωσε ή αvτικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά, ή δεv επισκεύασε ή συvτήρησε αυτά µέσα στov συµβατικό χρόvo ή τov χρόvo 
παράτασης πoυ τoυ δόθηκε, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 26 του Π.∆. 118/07. 
  8.3. Ο πρoµηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή απo τηv 
σύµβαση, όταv: 
  8.3.1. Η σύµβαση δεv υπoγράφηκε ή τo υλικό δεv φoρτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστήθηκε 
µε ευθύvη τoυ ∆ηµoσίoυ. 
  8.3.2. Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας. 
 8.4. Με τηv απόφαση κήρυξης πρoµηθευτή εκπτώτoυ απo τη σύµβαση µπoρεί vα τoυ 
παρασχεθεί η δυvατότητα παράδoσης τoυ υλικoύ µέχρι τηv πρoηγoύµεvη της ηµερoµηvίας διεvέργειας 
τoυ διαγωvισµoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, πέραv της oπoίας oυδεµία παράδoση ή αvτικατάσταση 
απoρριφθέvτoς υλικoύ γίvεται δεκτή. 
  8.5. Στov πρoµηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτoς απo τηv κατακύρωση, αvάθεση ή σύµβαση, 
επιβάλλovται µε απόφαση τoυ ∆.Σ του Νοσοκοµείου, ύστερα απo γvωµoδότηση τoυ αρµoδίoυ oργάvoυ, 
τo oπoίo υπoχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόµεvo πρoς παρoχή εξηγήσεωv κατά τo άρθρo 20 τoυ 
ισχύovτoς Συvτάγµατoς, αθρoιστικά ή διαζευκτικά, oι παρακάτω κυρώσεις. 
 8.5.1 Κατάπτωση oλική ή µερική της εγγύησης συµµετoχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
κατά περίπτωση. 
 8.5.2. Πρoµήθεια τoυ υλικoύ σε βάρoς τoυ έκπτωτoυ πρoµηθευτή, είτε απo τoυς υπόλoιπoυς 
πρoµηθευτές πoυ συµµετείχαv στo διαγωvισµό ή είχαv κληθεί για διπραγµάτευση, είτε µε διεvέργεια 
διαγωvισµoύ, είτε µε διαπραγµάτευση, αv συvτρέχoυv oι πρoβλεπόµεvες απo τo άρθρο 22 του Π.∆. 
118/07 πρoυπoθέσεις. Κάθε άµεση ή έµεση πρoκαλoύµεvη ζηµία τoυ δηµoσίoυ πoυ θα πρoκύψει, 
καταλoγίζεται σε βάρoς τoυ εκπτώτoυ πρoµηθευτή. Ο καταλoγισµός αυτός γίvεται ακόµη και στηv 
περίπτωση πoυ δεv πραγµατoπoιείται vέα πρoµήθεια τoυ υλικoύ, κατά τα παραπάvω oριζόµεvα.Στηv 
περίπτωση αυτή o υπoλoγισµός τoυ καταλoγιζόµεvoυ πoσoύ γίvεται µε βάση κάθε στoιχείo, κατά τηv 
κρίση τoυ αρµόδιoυ και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και τωv συvαλλακτικώv ηθώv. 
 8.5.3. Πρoσωριvός ή oριστικός απoκλεισµός τoυ πρoµηθευτή απo τo σύvoλo ή  µέρoς τωv 
πρoµηθειώv τωv φoρέωv πoυ εµπίπτουν στo πεδίo εφαρµoγής τoυ Ν.2286/95. Ο απoκλεισµός σε 
oπoιαδήπoτε περίπτωση πραγµατoπoιείται µόvo µε απόφαση τoυ Υπoυργoύ Αvάπτυξης. 
 8.5.4. Καταλoγισµός στov πρoµηθευτή πoσoύ ίσoυ µε τo 10% της αξίας τωv υλικώv, για τα oπoία 
κηρύχθηκε έκπτωτoς, όταv τoυ δόθηκε τo δικαίωµα vα παραδώσει τα υλικά µέχρι τηv πρoηγoύµεvη της 
ηµερoµηvίας διεvέργειας τoυ  διαγωvισµoύ,αvεξάρτητα εαv τελικά έκαvε ή όχι χρήση τoυ δικαιώµατoς  
αυτoύ. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.∆ 
118/07. 
 8.5.5. Η είσπραξη εvτόκως της τυχόv πρoκαταβoλής πoυ χoρηγήθηκε στov έκπτωτo απo τη 
σύµβαση πρoµηθευτή,είτε απo πoσόv πoυ τυχόv δικαιoύται vα λάβει, είτε µε κατάθεση τoυ πoσoύ απo 
τov ίδιo, είτε µε κατάπτωση της εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο υπoλoγισµός τωv τόκωv γίvεται απo τηv 
ηµερoµηvία λήψης της πρoκαταβoλής από τov πρoµηθευτή µέχρι τηv ηµερoµηvία έκδoσης της 
απόφασης κήρυξής τoυ ως εκπτώτoυ, µε τo ισχύov κάθε φoρά αvώτατo όριo επιτoκίoυ για τόκo απo 
δικαιoπραξία, από τηv ηµερoµηvία δε αυτή και µέχρι της επιστρoφής της, µε τo ισχύov κάθε φoρά 
επιτόκιo για τόκo υπερηµερίας.  
            8.6. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή σύµβασης, από τις 
οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή 
τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.   
  
      Άρθρo 9o 

Παράδoση – Παραλαβή- Χρόνος ισχύος των συµβάσεων 
  9.1. Η παράδoση των ειδών θα γίνεται στην ∆ιαχείριση του νοσοκοµείου. 
   9.2. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η σύµβαση 
επειβάλλονται οι προβλεπόµενες από το άρθρο 32 του Π.∆. 118/07 κυρώσεις για εκπρόθεσµη 
φόρτωση – παράδοση. 
     Για τη σύµβαση που θα υπογραφεί θα υπάρχει δικαίωµα µονοµερούς δίµηνης παράτασης εκ 
µέρους της Υπηρεσίας , ή παράτασης ίσης µε την ισχύ της σύµβασης , µε απόφαση αιτιολογηµένη 
του ∆.Σ. , µε τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου  και µε τους ίδιους όρους και τιµές της κατακύρωσης. 
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Για κάθε µήνα παράτασης της σύµβασης η δαπάνη  θα είναι αντίστοιχη , κατά µηνιαία αναλογία µε 
την δαπάνη η οποία αναφέρεται στη σύµβαση. 
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα της µονοµερούς λύσης της  σύµβασης  αζηµίως για το Ελληνικό 
∆ηµόσιο, πάντα όµως µε την υποχρέωση της έγγραφης ενηµέρωσης του αναδόχου ένα µήνα πριν.  
.                   Άρθρo 10ο 

Κρατήσεις 
 10.1. Toν προµηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί, βαρύvoυv oι   νόµιµες   κρατήσεις  
  

Άρθρo 11o 
Πληρωµή 

            11.1. Η πληρωµή θα γίνεται για το 100% της αξίας, µετά από την υπογραφή των σχετικών 
πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά 
στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.∆. (Π.∆.118/07) 
            

Άρθρo 12o 
Γλώσσα Εγγράφων ∆ιαγωνισµού. 

    12.1. Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισµoύ και τηv συµµετoχή σε 
αυτόv, συvτάσσovται στηv Ελληvική γλώσσα. 

Άρθρo 13o 
Γνωστοποίηση ∆ιαγωνισµού. 

    13.1 Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (diaygeia.gov) και στην ιστοσελίδα  
του νοσοκοµείου (www.lefkada-hospital.gr). 
 
                         Άρθρo 14o 
             Εγγυήσεις 
    14.1. Οι εγγυήσεις εκδίδovται απo πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα voµικά πρόσωπα πoυ λειτoυργoύv 
vόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης και έχoυv σύµφωvα µε τα ισχύovτα τo δικαίωµα αυτό. 
Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv εγγυήσεωv,αv δεv είvαι διατυπωµέvα στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo 
επίσηµη µετάφραση. 
   14.2. Για τηv καλή εκτέλεση τωv όρωv της σύµβασης, o πρoµηθευτής είvαι υπoχρεωµέvoς να 
καταθέσει εγγυητική επιστoλή  πoυ vα καλύπτει τo 5% της συvoλικής συµβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 
 14.3. Κατά τα λoιπά, σε ότι αφoρά τις εγγυήσεις, ισχύoυv τα αvαφερόµεvα στo άρθρo 25 τoυ 
Κ.Π.∆.(Π.∆.118/07). 
               Άρθρo 15o 

Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου 
      Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των 
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω 
των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι και γνώστες της 
εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 
           
                
 
 
                                    ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
                  ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
                                                                      

Α/Α                         ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ     ΕΙ∆ΩΝ       Μ/Μ ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

1 

ΣΑΚΟΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΙΘΩΝ  
Σάκος ενδοσκοπικός περισυλλογής λίθων. Να συνοδεύεται από στυλεό εισόδου για 
χρήση µε τροκάρ 10 χιλ. , να έχει εργονοµικό σχήµα, µε µακριά απόληξη, για 
εύκολη εξαγωγή του παρασκευάσµατος από την οπή του τροκάρ, να έχει όγκο 250 
ml – 300 ml, να έχει διάµετρο ανοίγµατος 10 εκατ. Για εύκολη εισαγωγή του ΤΕΜ 60 
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παρασκευάσµατος, να είναι ανθεκτικό υλικό, για την αποφυγή, σκισίµατος και 
διαφανή για εύκολη χρήση. (Προαιρετικά να έχει την δυνατότητα πλήρωσης – 
αποπλήρωσης µε αέρα µέσω ειδικής βαλβίδας και κορδόνι εγκλωβισµού του 
δείγµατος.)     

2 

ΨΑΛΙ∆Ι ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΠΟΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων πολλαπλών χρήσεων. Να είναι σύγχρονης 
τεχνολογίας και να αποτελείται από τρία βασικά µέρη, τη χειρολαβή µε το καλώδιο 
σύνδεσης, τον κυµατοδηγό µε τη λεπίδα και το τµήµα µε την 
ανοιγοκλειόµενη παθητική σιαγόνα. Η χειρολαβή να είναι ανθεκτικής και ελαφριάς 
κατασκευής, εργονοµικά σχεδιασµένη ώστε να προσαρµόζεται στις ανάγκες του 
εκάστοτε χειρουργού. Η χειρολαβή να είναι πολλαπλών  χρήσεων  και να 
περιλαµβάνει ενσωµατωµένο τον µορφοµετατροπέα υπερήχων. Το τµήµα µε την 
ανοιγοκλειόµενη παθητική σιαγόνα να είναι µιας χρήσης.Το κινούµενο άκρο, 
λεπίδα, να είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε να εκτελεί περιστροφική και 
κατακόρυφη ταλάντωση γύρω από τον διαµήκη άξονά του. Η εγκάρσια 
διατοµή του να έχει διάµετρο 5 mm.Η συχνότητα του υπέρηχου που 
χρησιµοποιείται να είναι 35-55 kHz.Να είναι περιστρεφόµενο κατά 270ο_ 360 
µοίρες, µε τη βοήθεια ειδικά προσαρµοσµένου συστήµατος στην χειρολαβή. Η 
ενεργοποίηση του υπέρηχου να γίνεται  µε το πόδι (µέσω ειδικού ποδοδιακόπτη) , 
και  µε το χέρι από τη χειρολαβή του ψαλιδιού.Να διατίθεται και σε κεκαµένο 
σχήµα.Να διατίθεται σε µήκη 20 και 37 εκατοστών για ανοικτή και λαπαροσκοπική 
χειρουργική αντίστοιχα. ΤΕΜ 4 

3 

ΨΑΛΙ∆Ι ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ MIAΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
Αιµοστατικό ψαλίδι υπερήχων µιας χρήσεως λαπαροσκοπικής επέµβασης, µε 
στυλεό  διαµέτρου 5 mm,µήκους 35 cm,και δυνατότητα περιστροφής 360 µοιρών 
(χωρίς την ανάγκη χρήσης προσαρµογέα).∆ιαθέτει λεπίδα τιτανίου, αµβλείας ή 
αιχµηρής όψεως, µε ευθύ ή κυρτό άκρο µήκους 15mm,άνοιγµα σιαγόνων 11mm,η 
οποία πάλλεται  µε επιµήκη κίνηση  σε συχνότητα 55,5 Khz και διαθέτει 
ενεργοποίηση στο χέρι. ΤΕΜ      3 

4 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΟΓΚΩΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΠΕΡIΤΟΝΑΙΟΥ 
Σωλήνες συσκευής (Electronic CO2 – Endoflator ) διόγκωσης πνευµοπεριτοναίου 
Να έχει τουλάχιστον 250 εκατ. µήκος για εργονοµία. 
Να επιτρέπει  ροή 301/min. 
Να είναι αποστειρωµένος σε συσκευασία του ενός. 
Απαραίτητα για λόγους υγιεινής, να φέρει ενσωµατωµένο φίλτρο το οποίο να είναι 
υδρόφοβο  και από τις δύο µεριές, µέσα στην ατοµική συσκευασία του σωλήνα. 
Το φίλτρο να είναι ειδικό για συσκευές διόγκωσης πνευµοπεριτοναίου.  
Ο σωλήνας να είναι συµβατός µε τη συσκευή διόγκωσης πνευµοπεριτοναίου που 
υπάρχει στο χειρουργείο χωρίς να χρειάζεται αντάπτορες για να λειτουργήσει.    ΤΕΜ 60 

5 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΛΥΣΕΩΣ 
Σωλήνες συσκευής πλύσεως 
Να είναι αποστειρωµένος σε συσκευασία του ενός. 
Να είναι διάφανος για οπτική παρακολούθηση. 
Να φέρει δύο άκρες - βελόνες για διάτρηση ορού. 
Να έχει σύστηµα που να κλείνει τη ροή του υγρού. 
Να είναι ειδικός για πλύση µε συσκευές τεχνολογίας  roller  pump. 
Ο σωλήνας να είναι συµβατός µε τη συσκευή πλύσεως (ENDOMATIC LC) που 
υπάρχει στο χειρουργείο χωρίς να χρειάζεται αντάπτορες για να λειτουργήσει 
 ΤΕΜ 60 

 

ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ   που θα περιλαµβάνει τα 
κάτωθι: 
 
6.1 ΤΡΟΚΑΡ (ΣΕΤ) 10/11 ΜΜ ΜΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ 
Σετ τροκάρ: Να είναι διαφανή ολόκληρα ή τµήµα αυτών – τουλάχιστον η περιοχή 
της βαλβίδος και η λόγχη σε σχήµα νυστεριού ή πυραµοειδή κατά το δοκούν 
λιγότερο ατραυµατική και δυο διαφανείς κάνουλες διαµέτρου 10/11, µε βαλβίδα 
αέρος, µε κωνικό στεγανοποιητή, ατραυµατικό κάλυµµα ασφαλείας και µηχανισµό 
επαναφοράς της λόγχης, µε ενσωµατωµένο σταθεροποιητή και δυνατότητα 
εφάπαξ προσθήκης αυτού. 

 
 
 
 
 
ΤΕΜ 

 
60 
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6.2 ΤΡΟΚΑΡ (ΣΕΤ) 5 ΜΜ  
Σετ τροκάρ: Να είναι διαφανή ολόκληρα ή τµήµα αυτών – τουλάχιστον η περιοχή 
της βαλβίδος και η λόγχη σε σχήµα νυστεριού ή πυραµοειδή κατά το δοκούν 
λιγότερο ατραυµατική και δυο διαφανείς κάνουλες διαµέτρου 5mm αντίστοιχα, µε 
βαλβίδα αέρος, µε κωνικό στεγανοποιητή, ατραυµατικό κάλυµµα ασφαλείας και 
µηχανισµό επαναφοράς της λόγχης, µε ενσωµατωµένο ατραυµατικό 
σταθεροποιητή. 
6.3 Λαπαροσκοπικο ηλεκτροδιο διαθερµίας τύπου J-HOOK 
5 mm µήκους 32 cm. 
6.4 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ 10mm ΜΕ 20clips ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ (medium) 
Αυτόµατα ενδοσκοπικά εργαλεία απολίνωσης αγγείων µε περιστρεφόµενο στυλεό, 
εφοδιασµένα µε 20 clips τιτανίου σε τρία διαφορετικά µεγέθη (µεσαία, µεσαία / 
µεγάλα, µεγάλα), µε διάµετρο στυλεού 10 mm µε κλίνη εµπρόσθιας σιαγόνας έως 
15ο και σύστηµα περιστροφής έως 360ο΄΄ µε σταδιακό σύστηµα πυροδότησης και 
µηχανισµό πλήρους ή µερικού  κλεισίµατος και ασφαλούς συγκράτησης του κλίπς 
στις σιαγόνες του εργαλείου. 
 
6.5 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ – ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ∆ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ   
Εργαλείο έκπλυσης - αναρρόφησης διαθερµίας. 
Να προσφέρεται επιλογή λαβών κυρτών ή ευθέων µε χειρισµό διαθερµίας στο χέρι 
ή στο πόδι για επιλογή. 
Να φέρει ενσωµατωµένους ειδικούς µήκους τουλάχιστον (3) τριών  µέτρων για 
σύνδεση µε δύο φιάλες ορού για την έκπλυση  και την αναρρόφηση. 
Να φέρει ενσωµατωµένα καλώδια σύνδεσης διαθερµίας  
Να συνοδεύεται από ηλεκτρόδια έκπλυσης αναρρόφησης µε άκρα διαθερµίας 
διαφόρων ειδών τα οποία  να αποσύρονται και να κλειδώνουν όταν 
χρησιµοποιείται η έκπλυση αναρρόφησης. 
Τα ηλεκτρόδια να είναι µονωµένα µέχρι το άκρο τους. 
Να συνοδεύεται από κάνουλες πλύσης  - αναρρόφησης για χρήση µόνο ως 
συσκευή έκπλυσης – αναρρόφησης και ειδικές κάνουλες εφαρµογής Laser. 
 

7 

ΛΑΒΙ∆ΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ 5mm ΜΗΚΟΥΣ 32cm ∆ΥΟ 
ΕΥΘΕΙΩΝ 
Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαµέτρου 5mm, µε περιστρεφόµενο 
µονωµένο µεχρι το ακρο  ηλεκτρικά στυλεό, µε εργονοµικό µηχανισµό ασφαλούς 
κλειδώµατος λαβής, µε υποδοχή µονοπολικής διαθερµίας. Στη συσκευασία να 
περιλαµβάνεται και το καλώδιο διαθερµίας. 
 ΤΕΜ 

 
 
 

15 

8 

ΛΑΒΙ∆Α ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 5mm ΜΗΚΟΥΣ 32cm  
Λαπαροσκοπικές κυρτές ατραυµατικές λαβίδες αποκόλλησης µε λεπτά άκρα, 
διαµέτρου 5mm, µε περιστρεφόµενο µονωµένο ηλεκτρικά στυλεό, εφοδιασµένες µε 
µονοπολική διαθερµία. Στη συσκευασία να περιλαµβάνεται το καλώδιο διαθερµίας. 
Να  είναι συµβατές  µε την  διαθερµία του νοσοκοµείου  MARTIN ME400 και σε 
περίπτωση που χρειάζεται η προσθήκη adaptora για την σύνδεση αυτός να 
παρέχεται. ΤΕΜ 

 
 
 

60 

9 

ΤΡΟΚΑΡ (ΤΥΠΟΥ HASSON) 10/12 MM 
Τροκάρ (ΤΥΠΟΥ HASSON), ή  λόγχη σε σχήµα νυστεριού ή πυραµοειδή κατά το 
δοκούν λιγότερο ατραυµατική µε κάνουλα διαµέτρου 10/12, µε βαλβίδα αέρος, µε 
κωνικό στεγανοποιητή, ατραυµατικό κάλυµµα ασφαλείας και µηχανισµό 
επαναφοράς της λόγχης, µε ενσωµατωµένο σταθεροποιητή και δυνατότητα 
εφάπαξ προσθήκης αυτού, µε δύο θέσεις σταθεροποίησης διαµέσου ράµµατος.  

 
4 

10 

Ψαλίδι κυρτό 5mm µήκους 32cm. 
Λαπαροσκοπικά κυρτά ψαλίδια, διαµέτρου 5mm, µε περιστρεφόµενο µονωµένο 
ηλεκτρικά στυλεό, εφοδιασµένα µε µονοπολική διαθερµία, µε την ίδια κοπτική 
ικανότητα σε όλο το µήκος τους. Στη συσκευή να περιλαµβάνεται το καλώδιο 
διαθερµίας. 
 ΤΕΜ 

 
 
 

10 



 

 

 

12
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Ενδοσκοπικά εργαλεία διατοµής/αναστόµωσης, εύκαµπτου στειλεού, µεγέθους 
45 & 60mm διαµέτρου 12mm, για όλες τις κασέτες, µε ενσωµατωµένη λάµα στο 
στέλεχος του εργαλείου από ανοξείδωτο ατσάλι 440 και άρθρωση κεφαλής 45° 
εκατέρωθεν. Να δέχεται κασέτες µε κλιπς τιτανίου για αγγειακούς µε κλείσιµο του 
κλιπ στο 1mm, για λεπτούς ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα 1,5mm, για ενδιάµεσου 
πάχους ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα 1,8mm για καλύτερη αιµόσταση και για 
παχείς ιστούς µε κλείσιµο του κλιπ στα 2mm. Εργονοµικό σχεδίασµά της λαβής και 
της άρθρωσης για χρήση µε το ένα χέρι και µηχανισµό αυτόµατης και χειροκίνητης 
επαναφοράς της κοπτικής λάµας. Ο µηχανισµός πυροδότησης και επαναφοράς 
της λάµας να διαιρείται σε τέσσερα στάδια. 
 ΤΕΜ 

 
 
 
 
 
5 

12 

Ειδικές ανταλλακτικές κασέτες, χωρίς ενσωµατωµένη κοπτική λάµα, µεγέθους 
45 & 60mm, για αγγειακούς, λεπτούς, ενδιάµεσους & παχείς ιστούς που 
επιτρέπουν την πολλαπλή χρήση των ανωτέρω εργαλείων (είδος 30&31) στην ίδια 
επέµβαση και να διέρχονται όλες από τροκάρ 12mm. 
 ΤΕΜ 

 
 
 
 
 

5 

13 

Εργαλείο καθήλωσης πλέγµατος µε στυλεό διαµέτρου 5 χιλιοστά και µήκος 36 
εκατοστά . Να περιλαµβάνει 25 απορρόφήσιµα κλιπ 
(πολυδιοξανόνη/πολυγλακτίνη) σχήµατος διπλής άγκυρας µε δύο σηµεία 
καθήλωσης για ασφαλέστερη συγκράτηση πλέγµατος. 
 ΤΕΜ 

 
 
 

6 

14 

 
Εργαλείο καθήλωσης πλέγµατος µε 12 απορροφήσιµα κλιπ . 

ΤΕΜ 6 
                                                                                           

 
 
 

 

                                           Ο  

      ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ A/A 

                                          ΑΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.                                           
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

.1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας :  

Κατάστηµα : ..................................................................................................  

(∆ιεύθυνση - τηλέφωνα - fax ) Ηµεροµηνία έκδοσης  ........................................  

ΕΥΡΩ ...................................................................  

Προς : 

∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 

Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Βαλαωρίτη 24 Τ.Κ 31100 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ......................................................  ΕΥΡΩ  .............................................  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 

ΕΥΡΩ......................................................... (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας ...............................................................................................  

∆/νση  ...............................................................................................................  για τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο 

διαγωνισµό της  ............................................................................  για την προµήθεια 

 ....................................................................................................................................  σύµφωνα µε την υπ. αρ

 .................................................................................................................................... διακήρυξη 

σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν 

λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 

µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι 

το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ..........................................................................................  

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη 

∆\ξη). 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την 

Τράπεζά µας. 
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 2. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας : ..………………………….. 

Κατάστηµα : ……………………………………….. 
(∆ιεύθυνση – τηλέφωνα -  fax )           Ηµεροµηνία έκδοσης ……………… 
       

ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς : 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
Γενικό Νοσοκοµείο Λευκάδας 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αρ. Βαλαωρίτη 24  Τ.Κ 31100 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ….……… ΕΥΡΩ …………………………..…….. 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι 
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας ………………………………………..∆/νση 
…………………………………………………………. µέχρι του ποσού των …………..ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 5% της 
συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ ………........…. ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της µε αριθµό ………σύµβασης που 
υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια  ………………..για κάλυψη αναγκών της αρ. διακήρυξης στο  .........     

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος 
µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι και δύο µήνες από την λξη της σύµβασης, οπότε γίνεται 
αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. 

 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-      
 
 
 
 
 
 
 
 

   Παράρτηµα ΙΙ-Υ̟όδειγµα Σύµβασης  
     2.   

                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
∆ιοίκηση 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & ∆υτικής Ελλάδας 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

 
 
 

 

Λευκάδα ………….. 

 
 
Αριθ. Πρωτ.: …………… 
 

                                                         ΣΥΜΒΑΣΗ 
Στη Λευκάδα σήµερα ………………… ηµέρα …………………και ώρα 10η π. µ στα γραφεία 

το Νοσοκοµείου µεταξύ του ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Λευκάδας  
………………………………….. , που εκπροσωπεί νοµίµως το Νοσοκοµείο και του κ. 
…………………………………  ………………………………………………………  Συµφωνήθηκαν και 
συνοµολογήθηκαν τα εξής :  
  Ο πρώτος τον συµβαλλοµένων µε την ιδιότητα του ως εκπρόσωπου του Νοσοκοµείου  και έχοντας 
υπόψη του την αριθµ. ……………………………… απόφαση του ∆. Σ του Νοσοκοµείου, ΑΝΑΘΕΤΕΙ   
στον δεύτερο των συµβαλλοµένων  την προµήθεια «Συσκευές και όργανα Χειρουργείου». 
  Το έργο ανατίθεται µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συµφωνίες τους οποίους ο ανάδοχος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα . 

1.Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε (6 µήνες δηλαδή από ………………  έως  
………………………… .  
2. Χρόνος υπογραφής ορίζεται (όπως το Π.∆.118/2007 προβλέπει) σε δέκα ηµέρες από την 

κοινοποίηση η το αργότερο σε δέκα πέντε ηµέρες ισχυουσών όµως των διατάξεων του 
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προαναφεροµένου Π.∆.118/2007.Συµβαλλόµενα µέρη είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του 
Νοσοκοµείου διοικητής……………………………………….  και ο ανάδοχος  
………………………. 

3. Το είδος που κατακυρώθηκε στην εταιρεία σας και που θα προµηθεύει το νοσοκοµείο είναι: 

……………………………………………………………οι ανωτέρω τιµές επιβαρύνονται 

µε  ........ΦΠΑ. 

4. ..........Τόπος και τρόπος  παράδοσης των ειδών ορίζεται οι αποθήκες υλικού της διαχείρισης του 

Νοσοκοµείου καθώς και κάθε  άλλος τόπος µέσα στο Νοσοκοµείο καθώς και τρόπος που θα 

υποδειχθεί στην εταιρεία από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου.  

5. ....... Ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης ύψους 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ. Π. Α καθώς 

και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου η δικαιολογητικού που απαιτείται και θα ζητείται 

από το τµήµα οικονοµικού του Νοσοκοµείου. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής η 

οποία πρέπει να εκδοθεί ανέρχεται στο ποσό των  …………………… €. 

6. ....... Τρόπος πληρωµής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για όλο το συµβατικό ποσό και 

χρόνος πληρωµής του είδους είναι ο καθοριζόµενος απο το Νόµο. Στα συµβατικά είδη 

γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις.Εγγυήσεις για την παράδοση παραλαβή και καλή 

λειτουργία του προµηθευόµενου είδους ως εξής :Η εταιρεία σας υποχρεούται να 

παραδίδει τα είδη σε άριστη κατάσταση µε έξοδα της µέχρι τις αποθήκες υλικού του 

νοσοκοµείου και εγγυάται για την καλή του κατάσταση και λειτουργία ύστερα από την 

παραλαβή τους από τα αρµόδια όργανα. 

7. ....... Τρόπος πληρωµής του είδους ύστερα από την οριστική του ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για όλο το συµβατικό ποσό και 

χρόνος πληρωµής του είδους είναι ο καθοριζόµενος απο το Νόµο. Στα συµβατικά είδη 

γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

8. ....... Αναπροσαρµογή του τιµήµατος δεν µπορεί να γίνει για κανένα λόγο. 

9. ....... Προβλεπόµενες ρήτρες ως εξής : Κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της 

σύµβασης και σε περίπτωση που το προσκοµισθέν είδος δεν είναι σύµφωνο µε αυτήν 

ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µέσα σε δέκα µέρες από την κοινοποίηση 

σχετικού εγγράφου να αντικαθιστά το είδος µε άλλο σύµφωνα µε τη σύµβαση και 

πάντα µε έξοδα της εταιρείας του προµηθευτή Όποιος δεν θα συµµορφώνεται µε τα 

παραπάνω θα κηρύσσεται έκπτωτος εφαρµοζόµενων όλων των διατάξεων του άρθρου 

34 του Π. ∆ 118/2007. 

10. ..... Τρόπος επίλυσης για τυχόν διαφορές που ήθελαν προκύψει µεταξύ των 
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συµβαλλοµένων ισχύουν ρητά όλες οι διατάξεις του Π.∆ 118/2007. Κάθε διαφορά που 

θα µπορούσε να προκύψει από την εφαρµογή της σύµβασης αυτής, και δεν 

τακτοποιηθεί µεταξύ των ενδιαφεροµένων, υπάγεται στην αρµοδιότητα των 

δικαστηρίων Λευκάδας. 

11. ..... Ορίζεται µε τη σύµβαση αυτή ότι αντί της προσφυγής στα δικαστήρια οπός 

αναφέρεται παραπάνω είναι δυνατή η προσφυγή των συµβαλλοµένων σε διαιτησία οι 

αποφάσεις της οποίας είναι υποχρεωτικές για τους συµβαλλόµενους χωρίς να 

αναιρείται η προηγούµενη παράγραφος αριθµ. 15 της σύµβασης αυτής . 

12. ..... Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εταιρειών ως προς τη σύµβαση αυτή ισχύουν 

και θα εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις του Π. ∆ 118/2007 άρθρο 23-24-25-26-27-28-29-30-

31-32-33 και 34. 

13. ..... Με τη σύµβαση αυτή τέλος ορίζεται και πάλι ότι έχουν ισχύ και θα εφαρµόζονται οι 

όροι της διακήρυξης  

14. ..... Το κείµενο της σύµβασης αυτής κατισχύει κάθε άλλου κειµένου σύµφωνα µε όλα 

όσα ορίζονται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του Π.∆ 118/2007. 

15. ..... Η σύµβαση αυτή συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα διαβάστηκε από τα συµβαλλόµενα 

µέρη υπογράφεται ένα αντίγραφο παίρνει ο συµβαλλόµενος και το άλλο παραµένει στα 

αρχεία του νοσοκοµείου. 

Ο 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III-ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
∆ιακήρυξης 

ΕΙ∆ΟΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
Π.Τ/ 

ΤΙΜΗ Π.Τ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  
ΕΚΑΠΤΥ Μονάδα 

Μέτρησης Ποσότητα 
Τιµή 

Μονάδας 
χωρίς ΦΠΑ 

Συνολική 
Τιµή 
Χωρίς 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
Τελική 
Τιµή 
µε ΦΠΑ 

 
 
 
 

 

  

      

 
 
 
 
 

 

  

      

 

 

 

 
 


