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Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΤΠ΄ΑΡΗΘΜ.  4261/2014  

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο έρνληαο ππφςε : 

1) Σν Ν.2286/95 «Πξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

2) Σν Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

3) Σν Ν.2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

4) Σν Ν.2362/1995 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

5) Σν Ν.3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο». 

6) Σν Ν. 3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην 

Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

7) Σνλ Ν.3580/2007 Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλ. 

Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.    

8) Σνλ Ν.2690/9-3-1999 θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

9) Σν Ν.2741/99 «Δληαίνο θνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

10) Σν Ν.3204/2003, άξζξν 14, παξ.3, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε δηελέξγεηα ησλ πξνκεζεηψλ γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζε ηξφθηκα ησλ ΠΔΤΠ, ησλ απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ηνπο θαη ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ζπλάπηνληαη θαη εθηεινχληαη απφ ηηο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ησλ 

ΠΔΤΠ θαη απφ ηα Ννζνθνκεία ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2889/2001.  

11) Σελ νδεγία 93/43/ΔΟΚ άξζξα 1-12 

12) Σηο νδεγίεο 852/2004 ΔΚ γηα ηελ Τγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, 853/2004 ΔΚ  γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δστθήο πξνέιεπζεο, 854/2004 ΔΚ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δστθήο 

πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν., θαη ηελ νδεγία 178/2002 

ΔΚ.  

13) Σελ ΤA/Α1Β/8577/83 «Τγεηνλνκηθφο έιεγρνο αδεηψλ θιπ.» (ΦΔΚ Β 526/30-8/8-9-1983). 

14) Σν Ν.3438/2006 άξζξν13 «δηαδηθαζίεο γηα ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ηηκήο θαη ηελ έθδνζε δειηίνπ 

πηζηνπνίεζεο ηηκψλ δηελεξγνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο Δκπνξίνπ ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ…» 

15) Σν Ν.3377/2005 «Αξρέο θαη Καλφλεο γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

βαζηθψλ ηνκέσλ ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο αγνξάο – Θέκαηα Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο.» 

16) Σελ Τ.Α.278/2005 (ΦΔΚ Β΄726/2005) «Μεηξψν Δκπφξσλ δστθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ 

δστθήο πξνέιεπζεο» 

17) Σελ ΚΤΑ 15523/8/2006 «Αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) 

ππ' αξηζκ. 178/2002,852/2004,853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 
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θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΦΔΚ Β΄/1187/31-8-2006). 

18) Σελ ππ΄ αξηζκ. 9814/17.05.2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1222/Β/20.05.2013) «Καζνξηζκφο 

εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

ππ΄αξηζκ.  11463/6-06-2013 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1393/Β/6.06.2013) 

19) Σελ ππ’ αξηζ. 3567/9-05-2012 (ΦΔΚ 1585/Β΄/10-05-2012) Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε κε ηελ 

νπνία εγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Πξνκεζεηψλ, Τπεξεζηψλ θαη Φαξκάθσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, έηνπο 2012 

20) Σελ ππ’ αξηζκ. 6881/3-10-2012 απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο «Οδεγίεο 

εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (Π.Π.Τ.Τ.) 

έηνπο 2012 

21) Σελ ππ΄αξηζκ. 351/21-05-2013 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο 

Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθε ε εμνπζηνδφηεζε ζηα Ννζνθνκεία ηεο 3
εο

 ΤΠΔ γηα ηε 

δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ πξνκήζεηαο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην ΠΠΤΤ 2012 θαη ηελ 

ππ΄αξηζκ. 428/26-06-2013 απφθαζε Γηνηθεηή ηεο 3
εο

 Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Μαθεδνλίαο κε 

ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ην ΠΠΤΤ 2012 ζε θσδηθνχο εηδψλ CPV 

22) Σνλ θσδηθφ είδνπο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην εγθεθξηκέλν ΠΠΤΤ 2012 ηνπ Ννζνθνκείνπ 

«Γηάθνξα Πξντφληα Γηαηξνθήο» κε θσδηθφ CPV 15800000-6 θαη ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

165.000,00€ γηα ηνλ νπνίν σο θνξέαο δηελέξγεηαο νξίζηεθε ην Ννζνθνκείν Καζηνξηάο.  

23) Σελ αξηζκ. 27/14.09.2010 εγθξηηηθή ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ. 

24) Σελ αξηζκ. 46/18-03-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε 

δηελέξγεηα δεκφζηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ φξσλ απηνχ 

γηα ηελ πξνκήζεηα «Γηαθφξσλ Πξντφλησλ Γηαηξνθήο» κε θσδηθφ CPV 15800000-6, ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 134.000,00€ θαη θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε 

κέζε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο 

25) Σελ αξηζκ.  85/30-4-2014 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίλεη ηελ 

επαλαπξνθήξπμε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηα είδε γηα ηα νπνία δελ θαηαηέζεθε θακία 

πξνζθνξά, ήηνη είδε Αξηνπσιείνπ κε πξνυπνινγηζκφ 9.143,97€ θαη είδε Ηρζπνπσιείνπ κε 

πξνυπνινγηζκφ 2.792,03€, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11.935,97 θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο ζηε κέζε δηακνξθνχκελε θάζε θνξά ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο    

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ   Δ Η 

 

Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθφξσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο   (κφλν γηα είδε 

αξηνπσιείνπ θαη ηρζπνπσιείνπ) γηα έλα έηνο, κε επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνχο 9.143,97€ θαη 

2.792,03€ αληίζηνηρα, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 11.935,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α., κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ, ηεο ζπλεκκέλεο θαηάζηαζεο 

(Παξάξηεκα Β’) θαη ζχληκεζε ηεο πξνζεζκίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ. 
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ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

Οη Πξνζθνξέο απνζηέιινληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  ηνπ 

Ννζνθνκείνπ (Μαπξησηίζζεο – Καζηνξηά Σ.Κ. 52100 ηει. 24670 55626,621 αξκφδηνο ππάιιεινο: 

Φψξαο Εήζεο, κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή κέρξη ηελ Σξίηε 10 

Ηνπλίνπ θαη  ψξα 14.30 κ.κ. (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν θαη αλ απηά θαηαηίζεληαη ή απνζηέιινληαη). 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

Ζ δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ παξαπάλσ εηδψλ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο. 

Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί θαη ε πξνκήζεηα ζα πινπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα 

παξαθάησ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο απηήο. 

 

 

1. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ - 

ΠΟΟΣΖΣΔ - ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ – 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α΄  

2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β΄ 

3. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ 

ΔΚΣΔΛΔΖ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ΄ 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

 

ΣΟΠΟ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 
ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

ΓΔΝΗΚΟ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΝΑΗ 

Έθπησζε επί ηνηο 

εθαηφ ζηε κέζε ηηκή 

ιηαληθήο πψιεζεο 

11-06-2014 εκέξα 

Σεηάξηε θαη ψξα 

11:00 π.κ. 
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 (Απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 4261/2014) 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Α΄ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ -  ΠΟΟΣΖΣΔ –  

ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

Α / 

Α 

ΟΜΑΓΑ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΔΗΓΟΤ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟΗ 

ΔΠΗΜΔΡΟΤ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟI 

1 

ΔΗΓΖ 

ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΑΡΣΟ (1 ΚΗΛ) ΚΗΛΟ 4.600,00 7.172,32 

2 ΒΑΗΛΟΠΗΣΑ ΚΗΛΟ 3,00 18,71 

3 ΛΑΓΑΝΑ ΚΗΛΟ 14,00 32,75 

4 ΜΔΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΚΗΛΟ 4,00 24,95 

5 ΣΟΤΡΔΚΗΑ ΚΗΛΟ 452,00 211,49 

6 ΦΧΜΑΚΗΑ ΣΔΜ 10.800,00 1.683,72 

  9.143,94 

7 ΔΗΓΖ 

ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΠΔΣΡΟΦΑ ΚΗΛΟ 381,00 1.905,11 

8 ΣΗΠΟΤΡΑ  ΝΧΠΖ ΚΗΛΟ 77,00 626,48 

  2.792,03 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 11.935,00 

         

Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ησλ δεηνχκελσλ εηδψλ απφ ηελ θάζε 

επηκέξνπο θαηεγνξία ή νκάδα εηδψλ ηνπ πίλαθα. 

 

Οη αλαγξαθφκελεο πην πάλσ πνζφηεηεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη’ εθηίκεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε βάζε ηελ θαηαλάισζε αληίζηνηρσλ εηδψλ θαηά ηα πξνεγνχκελα 

έηε. Σν Ννζνθνκείν δελ έρεη ππνρξέσζε λα εμαληιήζεη ηηο πνζφηεηεο απηέο ή ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο πξνκήζεηαο, εθφζνλ ηνχην δελ επηβάιιεηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ, φπσο απηέο ζα δηακνξθσζνχλ 

ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο.  

 

 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   

 

1. ΔΗΓΖ ΑΡΣΟΠΧΛΔΗΟΤ  

    

ΑΡΣΟ  

 Άξηνο ηχπνπ 70% - δάραξε 2% ή ζηθάιεσο πξαγκαηηθνχ βάξνπο 1 θηινχ.   

Ο πξνκεζεπφκελνο άξηνο ζα πιεξνί ηηο εθάζηνηε πεξί ηξνθίκσλ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.  

 

ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ – ΑΡΣΗΓΗΑ (ιεπθά-καχξα) 

Αξηίδηα  70%, γξακ.100 (αηνκηθά), αξηίδηα ζηθάιεσο 60 γξακ (αηνκηθά), βαζηιφπηηεο, ηζνπξεθάθηα 

125γξακ.  
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Οη παξαζθεπαζηέο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP ζηελ 

παξαγσγή, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ δηαθίλεζε θαη ζηελ πγηεηλή ησλ εηδψλ (ππεχζπλε δήισζε  γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ). 

 

 

 2.  ΔΗΓΖ ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ  

 

ΦΑΡΗΑ ΝΧΠΑ : 

Σα ςάξηα λα είλαη θξέζθα, ζπζθεπαζκέλα ζε ηζνζεξκηθά θηβψηηα κίαο ρξήζεο θαιπκκέλα κε πάγν 

θαη λα κεηαθέξνληαη κε ςπγείν ην νπνίν δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο άδεηεο (θαηάζεζε απηψλ ζην 

θάθειν ηερληθήο πξνζθνξάο). 

Οη πξνζθέξνληεο λα εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP, ζηελ 

επεμεξγαζία, ζηελ απνζήθεπζε, ζηελ δηαθίλεζε θαη ζηελ πγηεηλή ησλ εηδψλ (θαηάζεζε ππεχζπλεο 

δήισζεο  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ). 

Σα δεηνχκελα είδε ςαξηψλ είλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο: 

 Κνιηνί θαζαξηζκέλνη, ζθνπκπξηά θαζαξηζκέλα, πέζηξνθεο θαζαξηζκέλεο, γαχξνο αθαζάξηζηνο, 

κπαθαιηάξνο θαζαξηζκέλνο, ηζηπνχξεο ηρζπνηξνθείνπ θαζαξηζκέλεο, ιαβξάθηα ηρζπνηξνθείνπ 

θαζαξηζκέλα. 

  ΣΑ ΚΑΘΑΡΗΜΔΝΑ ΦΑΡΗΑ ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΑΚΔΡΑΗΟ ΣΟ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΗ ΣΟΤ ΟΦΘΑΛΜΟΤ 

ΣΟΤ, ΝΑ ΔΥΟΤΝ ΑΠΟΛΔΠΗΣΔΗ, ΝΑ ΣΟΤ ΔΥΟΤΝ ΑΦΑΗΡΔΘΔΗ ΣΑ ΒΡΑΓΥΗΑ ΚΑΗ ΣΑ 

ΔΝΣΟΘΗΑ. 

 Δηδηθά γηα ηα θξέζθα ςάξηα ε παξαγγειία ζα δίδεηαη ζε ρξφλν πνπ ζα επηηξέπεη ζηνλ 

πξνκεζεπηή ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο.   
    

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Α) ε εθαξκνγή ηνπ αξηζκ. ΑΓ2/Γ.Π.31258/1-4-04 εγγξάθνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηίζεηαη ν εμήο φξνο : 

Ζ εηαηξία πξνκήζεηαο άξηνπ ππνρξενχηαη ζε αληηθαηάζηαζε ηεο ηπρφλ πνζφηεηαο άξηνπ 

πξνεγνχκελεο εκέξαο κε θξέζθν ςσκί εκέξαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β’ 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ΑΡΘΡΟ 1
Ο 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

Όζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά 

ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

ην δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί Έιιελεο ή αιινδαπνί (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα) πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο

 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ – ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

1. Κάζε πξνζθνξά ππνβάιιεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζηνλ 

νπνίν ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 

α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα. 

β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. 

γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 

δ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 

2. Οη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνλ θπξίσο θάθειν, θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 11 θαη 12 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο:  

A. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε «ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ» φπνπ 

ηνπνζεηνχληαη ηα εμήο: 

ii. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ 

νπνία: 

α) Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 

β) Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, 

- δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε (1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, 

- είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ηεο 

πεξίπησζεο (3) ηνπ εδ. α΄ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, 

- είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξ. (4) 

ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 θαη ζηελ πεξ. (3) ηνπ εδ. β΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 

118/2007, 

- δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηάζηαζε. 

ii. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε 

εθπξφζσπφ ηνπο (άξζξν 6 παξ. 1 πεξ. γ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

 

Β. ΚΛΔΗΣΟ  ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε  «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηνχληαη 

ζε δχν αληίγξαθα απαξαηηήησο: 

1. Σερληθή πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζπκθσλία κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ζε δχν αληίγξαθα.   

2. Τπεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη ην απαηηνχκελν έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη ηνλ απαξαίηεην 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο 

3. Τπεχζπλε δήισζε φηη εθαξκφδεη πάγηεο δηαδηθαζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 

HACCP θαη αθνξνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο, νξζψλ 

πξαθηηθψλ πγηεηλήο, νξζψλ πξαθηηθψλ εθηξνθήο, νξζψλ πξαθηηθψλ κεηαθνξάο, αλάινγα 

κε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο   

4. Αθξηβέο αληίγξαθν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ρσξίο ηηκέο. 
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Γ. ΚΛΔΗΣΟ ΦΑΚΔΛΟ κε ηελ έλδεημε  «ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ 

ηνπνζεηείηαη ζε δχν αληίγξαθα, ην έληππν  νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ ζπλνδεχεη ηε δηαθήξπμε 

ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ’, ζπκπιεξσκέλν ζε φια ηα πεδία ηνπ (πξνζθεξφκελν είδνο, πνζνζηφ 

έθπησζεο, αλαινγνχλ ΦΠΑ). 

Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα είλαη επθξηλείο  ρσξίο πξνζζήθεο θαη δηνξζψζεηο.  

 

Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί ζε δχν αληίγξαθα, θαη ζα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, επί πνηλή απφξξηςεο, δηακνξθσκέλε σο εμήο: 

1. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα δνζνχλ ζε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα 

δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ.  

2. ηελ πξνζθνξά ζα πξνβιέπνληαη νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη νη επηβαξχλζεηο επί ησλ 

θξαηήζεσλ, ηα έμνδα πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο θαη παξάδνζεο  ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζηνπο 

ρψξνπο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ ζηνλ πξνκεζεπηή. 

3. ηελ πξνζθνξά ζα αλαγξάθεηαη ην πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ ζην νπνίν ππάγνληαη ηα ππφ 

πξνκήζεηα είδε θαη ζα βαξχλεη ην θνξέα. 

4. Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ πξνκεζεπηή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο. Απνθιείεηαη νπνηαδήπνηε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε 

αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ αληηηίκνπ ησλ εηδψλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ θαη ηελ απνπιεξσκή ηνπο. 

5. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο, απνξξίπηνληαη σο 

απαξάδεθηεο. 

6. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα ην είδνο πνπ 

πξνζθέξεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

7. Οη πξνζθνξέο, επί πνηλή απφξξηςεο,  δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη 

θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε, λα 

κνλνγξάςεη θαη λα ζθξαγίζεη απηήλ. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζ’ απηήλ 

δηνξζψζεηο νη νπνίεο ηελ θαζηζηνχλ αζαθή θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

8. Ο πξνζθέξσλ, εθφζνλ δελ έρεη αζθήζεη, εκπξνζέζκσο, ηελ έλζηαζε ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α 

θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή έρεη απνξξηθζεί ε αλσηέξσ έλζηαζε, ζεσξείηαη φηη 

απνδέρεηαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ή πξφζθιεζεο θαη δελ 

δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ή κε νηνλδήπνηε άιιν ηξφπν, λα απνθξνχζεη, επζέσο ή εκκέζσο, 

ηνπο αλσηέξσ φξνπο. Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθεξχμεσο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

δηαγσληζκφ.. 

9. Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά 

ηελ ελψπηνλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά ηε ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ 

αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

10. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ. 

 

3. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ Π.Γ. 118/2007, νη πξνζθέξνληεο 

ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηνχο, κε βεβαίσζε παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε 

ηνλ Ν. 2672/1998, νθείινπλ λα ππνβάινπλ, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ 

έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 παξ. 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007: 

i. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ή 3 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά 

πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα: 

 α)  Οη Έιιελεο πνιίηεο: 

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ



 8 

 1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ 

π.δ/ηνο 60/2007, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ 

άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο (ην νπνίν ζα αλαδεηεζεί απφ ηελ 

ππεξεζία καο απηεπάγγειηα)..  

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ.  

4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη 

αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

β) Οη αιινδαπνί:  

1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο 

αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 

(1) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

ηεο πεξ. (2) ηνπ εδ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ή ππφ άιιε αλάινγε 

θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  

3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.  

γ) Σα λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά:  

1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, 

αληίζηνηρα.  

2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε 

ηνπ λ. 1892/1990 ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη, 

επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ 

αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα).  

3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ 

(Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο 

(Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 
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πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007.  

4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή 

δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε 

απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ 

αθνξά ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο 

αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, 

εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ 

δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

δ) Οη πλεηαηξηζκνί:  

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξ. 2 εδ. δ΄ ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

ε)  Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:  

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

Έλσζε.  

Δάλ ζε θάπνηα Υψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη 

λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή πνπ γίλεηαη ελψπηνλ 

δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο. ηελ θαηά ηα 

άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ εθδίδνληαη ηα 

ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

Ζ κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ 

ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ.  

 
Άξζξν  3

ν
  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΠΟΦΡΑΓΗΖ ΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ  

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξoζθoξψv γίλεηαη δεκφζηα απφ ην αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ απηνχ (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ). 

Ζ Δπηηξνπή πξoβαίvεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξoζθoξψv ηελ εκεξoκεvία θαη ψξα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Απνζθξαγίδνληαη νη θπξίσο θάθεινη, θαζψο θαη νη θάθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ηερvηθψv 

πξoζθoξψv θαη εθφζνλ ηα πεξηερφκελά ηνπο είλαη ζχκθσλα κε ηα δεηνχκελα, απνζθξαγίδνληαη θαη νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο.   

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ θαηαρψξεζε, φζσλ έρνπλ ππνβάιεη πξνζθνξέο ζε 

πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ν
  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ –ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΤΜΒΑΖ 

Κξηηήξην γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσvηζκoχ είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο εθαηφ (%) ζηε λφκηκα δηακνξθνχκελε θάζε θνξά κέζε ηηκή ιηαληθήο 

πψιεζεο ησλ εηδψλ γηα ηα δεηνχκελα είδε κε ηελ ζχλζεζε πνπ δεηείηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. 

Σν πξαθηηθφ ηνπ δηαγσληζκνχ ππνβάιιεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ε νπνία αλαθνηλψλεηαη εγγξάθσο ζηνπο αλαθεξπρζέληεο 

πξνκεζεπηέο. Απηνί ππνρξενχληαη λα πξνζέιζνπλ κέζα ζην ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, πξνζθνκίδνληαο ηελ πξνζήθνπζα 

εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ν αλαθεξπρζείο πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 

νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
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θαηαθχξσζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ κε απφθαζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, ελψ ηνπ επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν θπξψζεηο. 

 

Ζ ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη δηάξθεηαο ελφο  (1) έηνπο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  5
ν
  

ΔΓΓΤΖΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ 

 

1. Γηα  ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο νη πξνκεζεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

θαηαζέζνπλ εγγπεηηθή επηζηνιή πνπ λα θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ 

εηδψλ, ρσξίο ΦΠΑ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη  απφιπηα ζχκθσλεο κε 

ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα.  

Καηά ηα ινηπά, σο πξνο φ,ηη αθνξά ηηο εγγπήζεηο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην  άξζξν 25 ηνπ 

Π.Γ.118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  6
ν
  

ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

Α)  Ζ παξαγγειία γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ ζα δίδεηαη απφ ην Ννζνθνκείν ζηνπο πξνκεζεπηέο 

εγγξάθσο ή ηειεθσληθψο 24 ψξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ  απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία  παξάδνζεο  

ηνπ είδνπο, εθηφο απφ ηα είδε λσπά θξέαηα, θνηφπνπια θαη ςάξηα, ηα νπνία ζα παξαδίδνληαη 

απζεκεξφλ απφ ηε ιήςε ηεο παξαγγειίαο. Παξαγγειία  πνπ  ζα δίδεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζα εθηειείηαη εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο λα  ηελ εθηειέζνπλ 

ρσξίο λα  απνβεί  ζε βάξνο ηεο  πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ. 

Ο πξνκεζεπηήο πνπ δελ έρεη θαζεκεξηλή παξάδνζε, είλαη ππνρξεσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο έθηαθηεο 

θπξίσο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ λα εθηειεί ηηο ζρεηηθέο παξαγγειίεο γηα φζεο θνξέο ηελ εβδνκάδα 

ηνπ δεηεζεί. 

Οη κεηνδφηεο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ πξνο ην  Ννζνθνκείν επαξθή ζηνηρεία φπσο ηειέθσλα, 

ΦΑΞ, Σαρ. Γ/λζε θ.ι.π., πξνθεηκέλνπ λα ηνπο απνζηέιινληαη νη παξαγγειίεο, θαζψο  επίζεο  θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη γξήγνξα ζηηο παξαγγειίεο. 

Β)  Ο πξνκεζεπηήο ζε πεξίπησζε πνπ ην είδνο ηεο παξαγγειίαο δελ ππάξρεη ζηελ αγνξά, νθείιεη λα 

ελεκεξψζεη  έγθαηξα  ηελ δηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ αιιαγή ηνπ ζπζζηηίνπ, παξάιιεια 

δε κε ηελ παξαπάλσ ελεκέξσζε ζα πξέπεη  λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 

(Γηεχζπλζε Αγνξαλνκίαο, Κεληξηθή Αγνξά, Λαραλαγνξά, Ηρζπφζθαια), πνπ ζα επηβεβαηψλεη ηελ 

έιιεηςε  ηνπ είδνπο ζηελ αγνξά. 

Γ)  Ζ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη εληφο ησλ ρψξσλ απνζήθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε θξνληίδα, 

δαπάλεο θαη κεηαθνξηθά κέζα ηνπ πξνκεζεπηή, ηα νπνία ζα είλαη εληειψο θαζαξά θαη 

απνιπκαζκέλα. 

Γ) Σα πξνκεζεπφκελα είδε ζα παξαδίδνληαη κε δειηία απνζηνιήο/ηηκνιφγηα ζηα νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ ηνηρείσλ θαη ηηο 

ηζρχνπζεο Αγνξαλνκηθέο Γηαηάμεηο.  

ηα δειηία απνζηνιήο/ηηκνιφγηα ζα αλαγξάθεηαη επίζεο ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ή ν αξηζκφο ηεο 

παξαγγειίαο. 

Δ)  Ζ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ζα δηελεξγείηαη απφ Σξηκειή Δπηηξνπή κνλίκσλ ππαιιήισλ, 

πνπ ζα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ (γηα ην Ννζνθνκείν) . 

 

      Αληηθείκελν ηεο Δπηηξνπήο παξαιαβήο είλαη: 
1.  Ο έιεγρνο ηεο έγθαηξεο θαη ζσζηήο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά εθηέιεζεο ηεο παξαγγειίαο. 

2.  Ο  έιεγρνο ηεο  θαζαξηφηεηαο θαη ηεο  ηαθηηθήο  απνιχκαλζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ ησλ  

πξνκεζεπηψλ, ηδηαίηεξα ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ επαίζζεησλ θαη εππαζψλ εηδψλ. 
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3.  Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ηεο θαηεγνξίαο θαη πξνέιεπζεο σο θαη ηνπ θάζε εηδηθνχ 

ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο ησλ παξαδηδνκέλσλ εηδψλ. 

4.  Ζ παξαιαβή ησλ εηδψλ κε ζχληαμε αληηζηνίρνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο  

5.  Ζ δηαπίζησζε παξάβαζεο ή ε απφξξηςε ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ, κε ζχληαμε αληίζηνηρσλ 

πξαθηηθψλ παξάβαζεο ή απφξξηςεο, ηα νπνία ζα ππνβάιινληαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 

6.  Ο έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε αλ ην πξντφλ είλαη ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ ζχκβαζε (εξγνζηάζην 

παξαγσγήο θαη ε ρψξα πξνέιεπζεο). 

7.  ε πεξίπησζε απφξξηςεο είδνπο νκφθσλα απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο, ν πξνκεζεπηήο  

ππνρξενχηαη  ζε  άκεζε  αληηθαηάζηαζε   ηνπ  είδνπο, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα 

δηαηηεζίαο ηνπ επνκέλνπ εδαθίνπ.  

8.  ε πεξίπησζε πνπ ζα απνξξηθζεί ην είδνο θαηά πιεηνςεθία απφ ηελ Δπηηξνπή, φζνλ αθνξά ζην 

Ννζνθνκείν επηιακβάλεηαη ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο ηνπ, ε γλψκε 

ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν γηα ηνλ πξνκεζεπηή (απφξξηςε είδνπο) φζν θαη γηα ηελ 

Δπηηξνπή Παξαιαβήο.  

9.  ε πεξίπησζε νκφθσλεο απφξξηςεο ησλ πξνζθνκηδφκελσλ εηδψλ κφλν γηα ιφγνπο πνηφηεηαο, 

φζνλ αθνξά ζην Ννζνθνκείν, ν πξνκεζεπηήο κπνξεί λα δεηήζεη  πξαγκαηνγλσκνζχλε απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θαηά είδνο ππαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Γεσξγίαο, Κηεληαηξηθήο, Δκπνξίνπ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ε γλψκε ησλ νπνίσλ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

10.  Αλ  ην πφξηζκα ησλ παξαπάλσ αξκνδίσλ είλαη  ππέξ ηεο απφξξηςεο  ιφγσ ζπκβαηηθψλ  

εθηξνπψλ  αλαθνξηθά  κε ηελ πνηφηεηα, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη ζηελ άκεζε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ είδνπο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο δηαθνξεηηθά ην  

Ννζνθνκείν έρεη ην απφιπην δηθαίσκα λα πξνκεζεπηεί ίζε πνζφηεηα ησλ εηδψλ απφ ην ειεχζεξν 

εκπφξην, ππνινγίδνληαο ζε βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή θάζε πξφζζεηε επηβάξπλζε απφ απηήλ ηεο 

ζπκβαηηθήο ηηκήο. 

Καηά ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ πξέπεη λα παξίζηαηαη ν Πξνκεζεπηήο ή κε αληηπξφζσπν ελήιηθα θαη 

εγγξάκκαην ηνπ νπνίνπ ηελ ηδηφηεηα πξέπεη λα θαηαζηήζεη γλσζηή ζην Ννζνθνκείν γηα λα 

ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά Πξσηφθνιια Παξαιαβήο δεηγκαηνιεςηψλ απφξξηςεο σο θαη απηά ησλ 

παξαβάζεσλ. 

11.Δάλ ν Πξνκεζεπηήο ή ν Αληηπξφζσπφο ηνπ αξλεζεί λα ππνγξάςεη ηα παξαπάλσ Πξσηφθνιια ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κλεία ζ' απηά γηα ηε άξλεζε ηεο ππνγξαθήο ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 

12. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη απαξαίηεηα λα δίδεη αθξηβείο ραξαθηεξηζκνχο ησλ πξνζθνκηδνκέλσλ 

εηδψλ γηα ηελ  θαηεγνξία πξνέιεπζεο, φπσο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ είδνπο, ηνπο 

νπνίνπο ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ζα ειέγρεη κε βάζε  ηελ παξαγγειία ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηα 

αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζην δειηίν απνζηνιήο ηνπ πξνκεζεπηή, ζηε ζπλέρεηα ζα πξνβαίλεη ζε 

νπνηαδήπνηε απαηηνχκελε εμέηαζε θαη ζα ππνγξάθνληαη ηα Πξσηφθνιια παξαιαβήο ή απφξξηςεο 

ηνπ είδνπο απφ απηή θαη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

13. ην πξαθηηθφ παξάβαζεο ή απφξξηςεο ζα ζεκεηψλνληαη εθηφο απφ ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ 

ζπληζηνχλ ηελ παξάβαζε, ε ρξνλνινγία ηεο παξάβαζεο,  ην είδνο, ε πνζφηεηα, ε αληηθαηάζηαζε ή 

φρη ηνπ είδνπο πνπ απνξξίθζεθε φπσο  θαη θάζε  άιιν ζηνηρείν, ην νπνίν ε Δπηηξνπή  Παξαιαβήο  

θξίλεη απαξαίηεην  λα κλεκνλεπηεί. 

14. Ο Πξνκεζεπηήο ζα ππνγξάθεη ην αλσηέξσ πξαθηηθφ θαη ζα ζεκεηψλεη ηηο ηπρφλ παξαηεξήζεηο 

ηνπ, ε δε  Δπηηξνπή  νθείιεη λα  αλαγξάθεη  ηηο δηθέο ηεο παξαηεξήζεηο. Ζ κε ππνγξαθή απφ  ηνλ 

Πξνκεζεπηή  ηνπ  Πξαθηηθνχ  παξάβαζεο  ή απφξξηςεο, απνηειεί επηβαξπληηθφ ζηνηρείν. Ζ 

Δπηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα αηηηνινγεί ηε κε χπαξμε ηεο ππνγξαθήο  ηνπ  Πξνκεζεπηή 

ζηα αλσηέξσ  Πξαθηηθά, δηαθνξεηηθά ζα έρεη  ζαλ ζπλέπεηα ηελ  επηζηξνθή  ησλ πξαθηηθψλ ζην 

Ίδξπκα πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζεί γηα ιφγνπο ηππηθνχο. 

15. Ζ κε αλαγξαθή αληηπαξαηεξήζεσλ ζηηο ζεκεηνχκελεο παξαηεξήζεηο ηνπ πξνκεζεπηή ζην 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξάβαζεο, δεκηνπξγεί ηεθκήξην γηα ηελ αιήζεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπ. 

 

       Γεηγκαηνιεςία - Πξαγκαηνγλσκνζχλε 

Α) Ζ  Δπηηξνπή Παξαιαβήο φηαλ θξίλεη ζθφπηκν πξνβαίλεη ζηε ιήςε αληηπξνζσπεπηηθνχ 

δείγκαηνο παξνπζία ηνπ πξνκεζεπηή απφ φιε ηελ πνζφηεηα θαη ην απνζηέιιεη ζηνλ Δ.Φ.Δ.Σ. ή ζην 
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Γεληθφ Υεκείν ηνπ γηα εξγαζηεξηαθή αλάιπζε γηα φια ηα είδε πνχ ηπγράλνπλ ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 

Γηα φια ηα είδε θαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη θάπνηα ππνςία σο πξνο ηελ πνηφηεηα, ε Δπηηξνπή 

παξαιαβήο κπνξεί λα θαιεί ηα αξκφδηα θαζ' χιελ φξγαλα (Γεσπφλν ή Κηελίαηξν), θαζψο θαη ηνλ 

πξνκεζεπηή, γηα ηε δηελέξγεηα  πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ηελ άξζε ησλ ακθηζβεηήζεσλ πνπ  

πξνθχπηνπλ σο πξνο  ηελ πνηφηεηα ησλ πξνκεζεπφκελσλ εηδψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, εθφζνλ δελ απαηηείηαη ην δείγκα λα πάεη ζην Υεκείν, ε γλψκε  ησλ εηδηθψλ  

ζα  είλαη  απνθαζηζηηθή  θαη  δεζκεπηηθή  γηα ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο θαη ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή. 

Β) Σα έμνδα δεηγκαηνιεςίαο θαη πξαγκαηνγλσκνζχλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε κεηαθνξά, ζε 

πεξίπησζε πνπ ηα  είδε, πνπ πξνζθνκίζηεθαλ, απνδείρηεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο 

θαη ηελ παξαγγειία, ζα βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν. 

Γ) ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνκεζεπηή, έζησ θαη αλ κέξνο ηεο φιεο πνζφηεηαο 

ηνπ είδνπο δελ βξέζεθε ζχκθσλν κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σα έμνδα πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ 

Πξνκεζεπηή ζα εηζπξάηηνληαη απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ κε παξάδνζε ζ' απηφλ γξακκαηίνπ ή 

απφδεημεο είζπξαμεο ζην Ννζνθνκείν. 

 

     Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα κε εηδηθφ θιηκάθην (επηηξνπή) λα πξνβαίλεη ζε 

ηαθηηθνχο ειέγρνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ αλαδεηρζέλησλ πξνκεζεπηψλ θαη λα δεηά ηα 

εηδηθά βηβιία ησλ  αζηηαηξηθψλ θαη αζηπθηεληαηξηθψλ ειέγρσλ, πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα 

δηαηεξνχλ ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ηα νπνία δελ πξέπεη λα έρνπλ δπζκελείο παξαηεξήζεηο 

ζρεηηθά κε  ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα πξντφληα ηνπο. 
 

 

Άξζξν 7
ν
  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ  

Σα είδε ηα νπνία ζα ρνξεγνχληαη κε βάζε ηελ παξαγγειία ηνπ ηδξχκαηνο ζα είλαη ΠΡΧΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ θαη ζα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, ηηο ηζρχνπζεο 

Αγνξ/θεο θαη Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο. 

Καη’ εμαίξεζε θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο Γ/λζεο ηνπ Ηδξχκαηνο είλαη δπλαηφλ λα παξαγγειζνχλ 

είδε Β΄πνηφηεηαο, ε νπνία ζεκεηψλεηαη απαξαηηήησο επί ηνπ δειηίνπ απνζηνιήο ηνπ ρνξεγεηή θαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ ηηκνινγίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα είδε απηά είλαη θαηάιιεια γηα ηελ εηδηθή 

ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, φπσο ληνκάηεο θαγεηνχ, θξνχηα γηα θνκπφζηα θηι. 

Δίλαη δπλαηφλ επίζεο, ην ίδξπκα λα παξαιάβεη εμ αλάγθεο εθφζνλ θξίλεη ζθφπηκν είδε β΄ 

πνηφηεηαο ηα νπνία πξνζθνκίζζεθαλ ζαλ Α΄ πνηφηεηαο απνζηέιινληαο απαξαηηήησο πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο ζηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ κε αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ παξαιαβήο θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ηα είδε ζα πιεξψλνληαη κε ηηκή  Β΄πνηφηεηαο. 

Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ ρνξεγεηή φπσο ζην δειηίν απνζηνιήο θαη ζην αληίζηνηρν ηηκνιφγην 

αλαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη ραξαθηεξηζκνί ηνπ πξνζθνκηδφκελνπ είδνπο, ε θαηεγνξία, ε 

πξνέιεπζε σο θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα. 

 

ΑΡΘΡΟ  8
ν
  

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΚΠΣΧΖ 

1. Ο πξνκεζεπηήο πoπ δεv πξνζέξρεηαη κέζα ζηεv πξνζεζκία πoπ ηoπ νξίζηεθε, vα ππoγξάςεη ηε 

ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απo ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πoπ έγηλε 

ζηo φλνκά ηoπ θαη απo θάζε δηθαίσκα πoπ απνξξέεη απo απηήλ, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απo γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ 

θάζε δηθαίσκα πνχ απνξξέεη απ' απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, 

εθφζνλ: 
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- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

-  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ  γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε 

απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

3. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκ-

βαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007.   

4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ν ρνξεγεηήο 

επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε 

εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

Άξζξν 9
ν
  

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΧΜΖ 

     Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ησλ εηδψλ δηελεξγείηαη απφ ην Ννζνθνκείν βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε Ννκνζεζία. 

     Σα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο είλαη: 

Α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ, πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην 

Ννζνθνκείν, λνκφηππα ζπληαγκέλν θαη ππνγεγξακκέλν  

Β) Σηκνιφγην ηνπ πξνκεζεπηή  εηο ηξηπινχλ, ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη ε ιέμε «εμνθιήζεθε». 

Γ) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Γ) Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο.  

Ζ πιεξσκή ησλ ρνξεγεηψλ ζα γίλεηαη εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ 

ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ θαη κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε απφ ην ηκήκα Δκπνξίνπ Ν. Καζηνξηάο, 

γηα ηελ θαλνληθφηεηα ησλ ηηκψλ, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή, νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή εμήληα 

(60) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ, ε αλαζέηνπζα αξρή (νθεηιέηεο 

), ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003 «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο θαη νθείιεη ηφθνπο 

ρσξίο λα απαηηείηαη  φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ 

πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξν ηεο εκεξνκελίαο εθδφζεσο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο.   

 

Άξζξν  10
ν
  

ΚΡΑΣΖΔΗ 

1. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. 

2. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο :  

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ
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 i) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ,   

   άξζξν 22 Π.Γ. 422/1981): 1,50% 

 ii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

 iii)    Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ  

             (παξ. 3, άξζξν 238, Ν. 4072/2012 & παξ. 3, άξζξν 4, Ν.4013/2011):              1‰ 

3. Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο (ππφ ζηνηρ. i) απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

επηβάιιεηαη ηέινο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, 

ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

4. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.   

5.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

6. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11
Ο

 

ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

1. Ζ δηαθήξπμε έρεη απνζηαιεί ζην  Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην Καζηνξηάο  

2. Σν ηεχρνο ηεο δηαθήξπμεο έρεη αλαξηεζεί πξνο δσξεάλ δηάζεζε  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ : www.kastoriahospital.gr. 

 

 

Ο Γηνηθεηήο α.α. 

 

 

Σδηάκαιεο Μάξηνο 

Γ/ληήο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο 

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ 

 

ην παξάξηεκα απηφ παξνπζηάδνληαη ππνδείγκαηα εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1 

 

         

ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ Δ ΔΤΡΧ 

 

ΔΚΓΟΣΖ ……………………………………………. 

 

                       Ζκεξνκελία έθδνζεο  ………………… 

 

Πξνο ην Γ.Ν. Καζηνξηάο (πιήξε ζηνηρεία) 

 

Δγγχεζε καο ππ’ αξηζ. ………………………………. 

γηα πνζφ ΔΤΡΧ ……………………………  

 

Πιεξνθνξεζήθακε φηη ε Δηαηξία (ή η Ένωζη Εηαιπιών ………………………………………….) νδφο  

…………………….. αξηζ. ……………. σο πξνκεζεπηήο πξφθεηηαη λα ζπλάςεη καδί ζαο, σο 

αγνξαζηέο, ζχκβαζε, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ πξνκήζεηα …………………………..…., ζπλνιηθήο 

αμίαο …………………………… (εθηεινχκελε δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζ. …../2014 δηαθήξπμεο ηνπ  

Γ.Ν. Καζηνξηάο) θαη φηη ζχκθσλα κε ζρεηηθφ φξν ζηε ζχκβαζε απηή ε εηαηξία (ή ε Έλσζε) 

ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πνζνχ ίζνπ πξνο ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο 

αμίαο ησλ εηδψλ δειαδή γηα  ΔΤΡΧ …………………….... 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Σξάπεδα …………………………….. παξέρεη ηελ απαηηνχκελε εγγχεζε 

ππέξ ηεο εηαηξίαο (ή ζε πεπίπηωζη Ένωζηρ, ςπέπ ηων Εηαιπιών 1) …………….…… 

…………………….. και 2) ………………………………..……… αηομικά για κάθε μία από αςηέρ και ωρ 

αλληλέγγςα και ειρ ολόκληπον ςπόσπεων μεηαξύ ηοςρ, εκ ηηρ ιδιόηηηάρ ηοςρ ωρ μελών ηηρ Ένωζηρ 

Ππομηθεςηών), θαη εγγπάηαη πξνο εζάο κε ηελ παξνχζα, αλεθθιήησο θαη αλεπηθπιάθησο, 

παξαηηνχκελε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο,  λα θαηαβάιιεη κέζα ζε ηξεηο (3) 

εκέξεο, αλεμάξηεηα απφ ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο, αληηξξήζεηο ή ελζηάζεηο ηεο εηαηξίαο θαη ρσξίο 

έξεπλα ηνπ βάζηκνπ ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε θαη δήισζή ζαο 

φηη ε εηαηξία παξέβε ή παξέιεηςε λα εθπιεξψζεη νπνηνδήπνηε φξν ηεο ζχκβαζεο, θάζε πνζφ πνπ 

ζα νξίδεηε ζηε δήισζε ζαο θαη πνπ δελ ζα μεπεξλά ην νξηδφκελν ζηελ εγγχεζε απηή. 

 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο 

ραξηφζεκνπ. 

 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ ………………………….  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο απηήο ζα παξαηαζεί εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ ππεξεζία ζαο πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο.       

Βεβαηψλνπκε φηη ην πνζφ ησλ εγγπήζεσλ καο, πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ,  καδί κε ην πνζφ ηεο εγγχεζεο απηήο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ 

εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ηελ Σξάπεδα καο.    

       (Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α    Γ΄ 

 

ΠΡΟ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ   Π Ρ Ο  Φ Ο Ρ Α 
(θαηαηίζεηαη εηο δηπινχλ) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ / ΔΠΧΝΤΜΗΑ :………………………………………… ……… 

. 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ:……………………………………………………Σ.Κ :…….……………... 

 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ:…………………………………………………………………………… 

 

ΣΖΛΔΦΧΝΟ:……………………ΚΗΝΖΣΟ………………….……ΦΑΞ………………….….. 

 

Α.Φ.Μ: ………………………………………..Γ.Ο.Τ :……………………………………… 

 

Αθνχ έιαβα γλψζε ησλ φξσλ ηεο αξηζ. ………………….. Γηαθήξπμεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρνκαη 

αλεπηθχιαθηα, πξνζθέξσ ηα παξαθάησ είδε, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθπησζεο ζηα εθαηφ (%), 

επί ηεο Μέζεο Ληαληθήο Σηκήο ηεο αγνξάο (ρσξίο ΦΠΑ). 

 

 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΟΜΑΓΑ 

ΔΗΓΧΝ 

 

ΔΚΠΣΧΖ ΔΠΗ ΣΖ 

(%)ΣΖ ΜΔΖ ΛΗΑΝΗΚΖ 

ΣΗΜΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ (θαη 

νινγξάθσο) 

ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Οη θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή 

                                                                                                    

                                                                                                                 

 

                                                                              ( ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ )                                                   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Δ΄ 

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ  

 

 Υ Δ Γ Η Ο      Τ Μ Β Α  Ζ 

Πξνκήζεηαο …………….  
 

ηελ Καζηνξηά ζήκεξα ………………………….. 201…, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: 

αθελφο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΚΑΣΟΡΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Καζηνξηά (Α.Φ.Μ…………., Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο),  φπσο 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η… 

…………………………………………………………………., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο 

ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκείν» θαη  

αθεηέξνπ ηεο ………….. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία …….…………………………………. (Α.Φ.Μ. 

…………………, Γ.Ο.Τ. ………………..)  [ή, ενδεσομένωρ,  ηηρ ένωζηρ ηων εηαιπιών 

α)…………….. …………….., β) …………….…………………….. κ.λ.π.] πνπ εδξεχεη ζη…  

………………………. (νδφο ……………… αξηζ. …,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η... …………………….., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ 

ζπληνκίαο «Πξνκεζεπηήο»,  

ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Α.  Σελ ……. 2014 δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ 

ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πξνκήζεηα …………………. …………………………………….., γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. …./201… δηαθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα 

ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Πξνκεζεπηή κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ’ αξηζ. …../……./2014 ζπλεδξίαζή 

ηνπ (ζέκα ….), θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

Β.  Μεηά ηα παξαπάλσ, ην Ννζνθνκείν, φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν 

Πξνκεζεπηήο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη 

ζπκθσλίεο: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πξνκήζεηα ……………………………………………………  

1.2. Σν ππφ πξνκήζεηα πιηθφ ζα βξίζθεηαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή  πξνζθνξά 

ηνπ Πξνκεζεπηή, πνπ ζεσξνχληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΗΥΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη εηήζηα θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ……………....... 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
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1. Σα δεηνχκελα πιηθά πξέπεη λα παξαδίδνληαη άκεζα κεηά απφ ηελ δηαβίβαζε ηεο αληίζηνηρεο 

παξαγγειίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνο ηνλ πξνκεζεπηή. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη 

λα είλαη απνιχησο θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη, ζα γίλεηαη ζην Σκήκα θαη ζηνλ ρψξν 

πνπ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Ννζνθνκείν, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

2. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηδψλ είλαη ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ πνηνηηθψλ 

ειέγρσλ, ε δηαπίζησζε ηεο θαιήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ηεο ζπκθσλίαο ησλ ηερληθψλ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο θαη ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ε 

δηεμαγσγή ηπρφλ απαηηνχκελσλ κεηξήζεσλ πνπ αθoξoχv ηελ ηαηξηθή αζθάιεηα, ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, γηα φζεο εκέξεο παξαζηεί αλαγθαίν. Ζ αμία ησλ 

δεηγκάησλ ζηηο πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο θαη γεληθά ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ εηδψλ, 

θαζψο θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζε πεξίπησζε ρεκηθήο εμέηαζεο ηνπ είδνπο, 

βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή. 

3. Ζ παξάδνζε ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

θαηφπηλ παξαγγειηψλ πνπ ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή κέζσ ηνπ αξκνδίνπ Σκήκαηνο 

(Φαξκαθείνπ ή Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ).  

4. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο ησλ 

πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ ελφο ηεηάξηνπ (1/4) απηνχ, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 παξ. 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ 

παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 32 ηνπ Π.Γ. 118/2007). Δάλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

ρξφλνπ παξάηαζεο πξνθχπηεη θιάζκα εκέξαο, ηνχην ζεσξείηαη σο νιφθιεξε εκέξα. Μεηά ηε ιήμε 

ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο 

ηνπ πξνκεζεπηή εθπηψηνπ. 

5. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο κπνξεί λα κεηαηίζεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε 

ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ έρεη 

ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Μεηάζεζε γίλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ 

ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία ή άιινη ηδηαίηεξα ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ. ηελ πεξίπησζε απηή δελ επηβάιινληαη 

θπξψζεηο.  

6. Πξνζθνξά ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ρξφλνο παξάδνζεο πνπ ππεξβαίλεη απηφλ πνπ θαζνξίδεηαη 

πην πάλσ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

7. Ζ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεηαη απφ ην αξκφδην φξγαλν, ζχκθσλα κε 

ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο. 

8. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα αλαγξάθεη ζηα δειηία απνζηνιήο θαη ηα ηηκνιφγηα πψιεζεο ηνλ 

αξηζκφ ηεο ζχκβαζεο, ηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ησλ πιηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο απηνί θαίλνληαη 

ζηε δηαθήξπμε ή/ θαη ηε ζχκβαζε, θαζψο θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο θαηαθπξσζείζαο πξνζθνξάο 

ηνπ.  

 

 

ΑΡΘΡΟ  4 

ΚΤΡΧΔΗ Δ ΒΑΡΟ ΣΟΤ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ - ΔΚΠΣΧΖ 

1. Ο πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνχ 

απνξξέεη απ' απηή, κε απφθαζε ηoπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απo 

γλσκνδφηεζε ηoπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα 

ζπκβαηηθά πιηθά, ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν 

παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ. 

2. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, 

εθφζνλ: 

- Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πιηθφ δελ θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε 

επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

-  πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 
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Με ηελ απφθαζε θήξπμεο πξνκεζεπηή έθπησηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί λα ηνπ παξαζρεζεί ε 

δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ πιηθνχ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ πνπ  γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε 

απνξξηθζέληνο πιηθνχ γίλεηαη δεθηή. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ , χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ 

νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 34 παξ. 5 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

3. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκ-

βαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε 

έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Π.Γ. 118/2007.   

4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ - παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε 

ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ. 

5. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, ν ρνξεγεηήο 

επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε 

εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΛΖΡΧΜΖ 

1. Ζ πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε ηκεκαηηθή νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζν-

ηηθή παξαιαβή απφ ην Ννζνθνκείν, κε βάζε ηε ζπζθεπαζία, ηελ πεξηγξαθή θαη ηελ ηηκή ησλ εηδψλ, 

φπσο απηά ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά.  

2. Ζ πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ 

παξαδφζεθε, κεηά ηεv νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ (άξζξν 35 παξ. 1α  Κ.Π.Γ.) θαη ππφ ηνλ φξν 

φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε παξαιαβήο ησλ εηδψλ κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή. 

3. H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ (€), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. 

4. Υξφλνο εμφθιεζεο: Δληφο εμήληα (60) εκεξψλ, ππνινγηδφκελσλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο 

ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

4.1.Ζ εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα 

ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.). 

4.2.Ζ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο δελ κπνξεί λα γίλεη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθάζηεο ηκε-

καηηθήο νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο, θαη ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ 

πξσηνθφιινπ. Δάλ ν πξνκεζεπηήο εθδψζεη ηηκνιφγην πψιεζεο – δειηίν απνζηνιήο σο 

ζπλνδεπηηθφ θνξνινγηθφ ζηνηρείν ησλ πξντφλησλ, ε σο άλσ πξνζεζκία ππνινγίδεηαη απφ 

ηελ επνκέλε ηεο ζχληαμεο ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο.  

5. ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, ην Ννζν-

θνκείν θαζίζηαηαη ππεξήκεξν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35 ηεο 29-6-2000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπ-

ζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) θαη ην νθεηιφκελν 

πνζφ θαηαβάιιεηαη έληνθα, εθφζνλ ππνβιεζεί ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνκεζεπηή, κε επηηφθην πνπ 

ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηηο θχξηεο πξάμεηο αλαρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (επηηφθην αλαθνξάο) πξνζαπμεκέλν θαηά δχν (2,00) πνζν-

ζηηαίεο κνλάδεο (πεξηζψξην). 
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6. Ζ πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ 

απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, 

θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 

πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε 

έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

7. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ραξηνζήκαλζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο 

θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. 

7.1. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:  

  i) Τπέξ Μ.Σ.Π.Τ. (Μεηνρηθνχ Σακείνπ Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ,  

   άξζξν 22 Π.Γ. 422/1981): 1,50% 

  ii) Τπέξ ηξίησλ (άξζξν 3, Ν.3580/2007) : 2% 

7.2.Δπί ηνπ πνζνχ ηεο πξψηεο απφ ηηο θξαηήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ επηβάιιεηαη ηέινο 

ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 2%, πιένλ εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ 

επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ (άξζξν 10 Ν. 187/1943).  

8. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 

ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο εηζνδήκαηνο.   

9.  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. 

10. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΓΓΤΖΔΗ 

Ο Πξνκεζεπηήο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηέζεζε ηελ ππ’ 

αξηζ. ………………/………-201… εγγπεηηθή επηζηνιή  η… ……………………., πνζνχ 

……………… επξψ, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηεο ζπvoιηθήο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ πιηθνχ έξγνπ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.), κε ρξφλν ηζρχνο έσο 

ηελ ……….-201… 

 

 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζκ. ……………… δηαθήξπμεο.                   

Ζ ζχκβαζε ζπληάρζεθε εηο δηπινχλ θαη θάζε ζπκβαιιφκελνο έιαβε απφ έλα πξσηφηππν , αθνχ 

ππνγξάθεθε φπσο πην θάησ. 

                    

                                        ΟΗ         ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

 

 

    ΓΗΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ                   ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΑ 
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