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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Λασιθίου-Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης έχοντας υπόψη τις
διατάξεις:
1.1 Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρµογής της µε
αριθµό 2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισµού των διαδικασιών
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, έργων, προµηθειών και υπηρεσιών.
1.2 Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/ 10-7-2007), περί Κανονισµού
Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆).
1.3 Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών
Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/11-05-2010) και ισχύει.
1.4 Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005),

περί Εθνικού

Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε µε τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει.
1.5 Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και
εκσυγχρονισµού του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.

1.6 Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προµηθειών
Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
1.7 Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα
2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329
/24-12-2002) και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν.
3310/2005.
1.8 Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του
Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις.
1.9 Τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών των Ελληνικών
Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 σχετικά µε την
ονοµαστικοποίηση των µετοχών των ανωνύµων εταιρειών.
1.10 Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α’/01-02-1995) περί προµηθειών
∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων.
1.11 Τις διατάξεις του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128 Α/3-8-2010)
2. Την αριθµ. 270/18-4-2016 απόφαση του ∆/κού Σ/λίου των διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων
Γ. Ν. Λασιθίου –Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ.

προκηρύσσει
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης τη µεγαλύτερη προσφερόµενη έκπτωση στη µέση
διαµορφούµενη λιανική τιµή για ανάδειξη προµηθευτών τροφίµων της
Αποκεντρωµένη Οργανικής Μονάδας Σητείας.
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι για έξι µήνες µε δικαίωµα
παράτασης µε µονοµερές δικαίωµα του Νοσοκοµείου για έξι µήνες επιπλέον.
Για την διάρκεια της παράτασης η δαπάνη δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτή που
προκύπτει από την σύµβαση κατ’ αναλογία. Η σύµβαση παύει αυτοδικαίως να
ισχύει στην περίπτωση που υπογραφεί πριν την λήξη της σύµβαση από τον
ενιαίο διεθνή διαγωνισµό για την προµήθεια τροφίµων του Γ.Ν. Λασιθίου.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 3/6/2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11.00 π.µ., στο Γραφείο Προµηθειών του Νοσοκοµείου της Έδρας (Άγιος
Νικόλαος) του Γ.Ν. Λασιθίου από την αρµόδια επιτροπή.
Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο
µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού 2/6/2016 ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 14.30 στο πρωτόκολλο του νοσοκοµείου της Έδρας (Άγιος Νικόλαος) του Γ.Ν.
Λασιθίου. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες
προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Κατά την διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες στον διαγωνισµό ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών που
απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.
Η διακήρυξη θα διατίθεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα
www.agnhosp.gr. Συµπληρωµατικές πληροφορίες δίνονται κάθε εργάσιµη
ηµέρα τις ώρες εργασίας των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και µέχρι 6 (έξι) ηµέρες το
αργότερο πριν την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
Τα προς προµήθεια είδη είναι οι αναγκαίες ποσότητες τροφίµων , ειδών
του Νοσοκοµείου, όπως αυτά αναλύονται κατά οµάδες στους συνηµµένους
πίνακες ,τα οποία πρέπει να είναι Α ποιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
κώδικα Τροφίµων και ποτών και αντικειµένων κοινής χρήσης, τις αποφάσεις
του Α.Χ.Σ. και Ε.Ο.Φ., τις αγορανοµικές και Υγειονοµικές διατάξεις και τις
επιµέρους παραγγελίες του Ιδρύµατος. Το περιεχόµενό τους να είναι
απαλλαγµένο από ξένο προς το είδος τους ουσίες ,να παραδίδονται
συσκευασµένα όπως αυτά προσφέρονται στο εµπόριο και να είναι εγκεκριµένα
από αναγνωρισµένο οργανισµό τυποποίησης εφόσον είναι τυποποιηµένα
προϊόντα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΟΜΑ∆Α
Γαλακτοκοµικά προϊόντα
15500000-3
∆ιάφορα Κρέατα
15119000-5
Κατεψυγµένα Λαχανικά
15331170-9
Κατεψυγµένα Ψάρια
15221000-3
Λαχανικά Οπωρ/τικά
01120000-4
Προϊόντα Αρτοποιίας
15612500-6
∆ιάφορα Προϊόντα ∆ιατ.
15800000-0
ΣΥΝΟΛΟ

CPV

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ

CPV

9.000,00€ συµ/νου ΦΠΑ

CPV

1.200,00€ συµ/νου ΦΠΑ

CPV

1.500,00€ συµ/νου ΦΠΑ

CPV

3.500,00€ συµ/νου ΦΠΑ

CPV

2.200,00€ συµ/νου ΦΠΑ

CPV

3.600,00€ συµ/νου ΦΠΑ
23.000,00

Άρθρο 1ο - Προσόντα και δικαιολογητικά συµµετοχής.
Οι δικαιούχοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να ασκούν Εµπορικό
ή Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό ή Γεωργικό ή Κτηνοτροφικό επάγγελµα στην
Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή. Ειδικότερα για να γίνουν δεκτά άτοµα που θα

προµηθεύουν το ίδρυµα µε κρέατα , θα πρέπει ο εφοδιασµός να γίνεται από
εγκεκριµένα εργαστήρια κοπής-τυποποίησης κρέατος και παρασκευής κιµά.
1.- Οι προσφέροντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους,
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως
εκάστοτε ισχύει, χωρίς θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του διαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συµµετέχουν και
στην οποία δηλώνεται:
1) ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες :
Α. δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.∆. 118/07,
ήτοι :
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο

άρθρο 3 της πράξης του

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2),
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48),
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για

την

πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166

της

28.6.1991, σελ. 77

Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005
(Α΄ 305),
v) για κάποιο από τα αδικήµατα του/των άρθρων του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
vi) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,

της

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Β. δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (περίπτωση 2,
εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007).

Γ. δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
2) ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
3) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο και να δηλώνουν το ειδικό
επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού
4) Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
5) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης λόγω µαταίωσης ή ακύρωσης
του διαγωνισµού για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 2ο -Εγγυήσεις
1.Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή (που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση) το πιστωτικό
ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη
τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά,
ούτε αν πράγµατι υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση.
3. Η κατωτέρω εγγυητική πρέπει να περιλαµβάνει :
α)Την ηµεροµηνία έκδοσης.
β) Τον εκδότη.
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
δ)Τον αριθµό εγγύησης.
ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ
του οποίου εκδίδεται.
4.Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
O Προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3
και τα ακόλουθα:
(Ι) Το υπό προµήθεια υλικό.
(ΙΙ)Την ηµεροµηνία λήξης της σχετικής εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο µήνες από τον χρόνο λήξης
της σύµβασης.
Στην περίπτωση ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις των µελών της ένωσης.

Άρθρο 3ο - Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα
υπογεγραµµένες µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο , στον οποίο θα
αναγράφεται ευκρινώς:
α) Η λέξη « Προσφορά »
β) Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκοµείου.
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης.
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:
Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία της
προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη « Οικονοµική
Προσφορά » .
Οι φάκελοι της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις
του κυρίως φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες,
διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση , αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραµµένη και µόνο γραµµένη από τον προσφέροντα , το δε αρµόδιο
όργανο αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να
καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και να σφραγίσει αυτήν.
Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και υπογράφονται από την επιτροπή όλα τα
δικαιολογητικά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται από την επιτροπή και σε περίπτωση που
δεν ανοιχθούν αυθηµερόν οι προσφορές αυτές τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία
προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορίσει η
νέα συνεδρίαση της επιτροπής.
Οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθούν µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής την ηµεροµηνία
του διαγωνισµού ή σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την επιτροπή.
Η αποσφράγιση των προσφορών µπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να γίνει
ενιαία χωρίς διάκριση των σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών,
Αξιολόγηση τεχνικής Προσφοράς και Οικονοµικής Προσφοράς) για την
εξοικονόµηση χρόνου και την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Ο προσφέρων, µε την συµµετοχή του στον διαγωνισµό θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης .

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη , κάθε διευκρίνιση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς.
∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται , από το αρµόδιο όργανο, είτε
ενώπιον του , είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από γνωµοδότηση
του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαµβάνονται υπόψη µόνο
εκείνες που ζητήθηκαν.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να δίνονται στην Μονάδα µέτρησης που
ζητούνται . Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων ( κατασκευαστικών ή
εµπορικών ) που κατά παράβαση του άρθρου 138 και 182 της διεθνούς
σύµβασης εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15
ετών. Οι προσφέροντες εφ΄ όσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι
γνώστες της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια
εταιρεία του προϊόντος.
Άρθρο 4ο
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εξήντα (120)
ηµέρες. Η έναρξη προθεσµίας αρχίζει από την εποµένη της διενέργειας του
διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεποµένου από την
διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να
παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία.
Άρθρο 5ο
Ενστάσεις- ∆ιοικητικές προσφυγές
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π.∆ 118/2007 .
Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως :
α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού µέσα στο µισό του χρονικού
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας
αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση εξετάζεται από τα αρµόδιο συλλογικό όργανο του Νοσοκοµείου και
η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την
διενέργεια του διαγωνισµού.
β) Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας της
διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των
προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και
µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το
αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από
γνωµοδότηση αυτού.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

γ) Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και την
κατακυρωτική απόφαση µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων
ηµερών από της καταχώρησης της σχετικής απόφασης στο βιβλίο πρακτικών
του ∆Σ. Η ένσταση αυτή εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από την
λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Η προθεσµία αυτή µπορεί να
παραταθεί µε απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν
γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. Ο προµηθευτής µπορεί κατά
των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιανδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος να
υποβάλλει προσφυγή σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία καταχώρησης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από
τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές.
Άρθρο 6ο–ΤΙΜΕΣ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση την προσφερόµενη
έκπτωση στα εκατό, επί της µέσης διαµορφούµενης τιµής. Το ποσοστό
έκπτωσης θα αναφέρεται επί του συνόλου των ειδών για κάθε οµάδα όπως
φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ ΕΙ∆ΩΝ & ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ .
Το ποσοστό έκπτωσης στα (%) υπολογίζεται στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε
φορά µέση λιανική τιµή πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του και που
αντιστοιχεί στην ποιότητά του και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισµά
του.
Στις περιπτώσεις τις οποίες, τόσο η ανώτερη τιµή όσο και η κατώτερη τιµή
βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιµές που προσφέρονται στην αγορά,
αυτές δεν υπολογίζονται στη διαµόρφωση της µέσης τιµής, αλλά λαµβάνεται
υπόψη η αµέσως προηγούµενη τιµή ανώτερη ή κατώτερη.
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισµός κάποιου
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος του είδους (όπως προέλευση, τύπος) από το
οποίο εξαρτάται η τιµή , το είδος αποτιµάται στην κατώτερη τιµή από την
οποία αφαιρείται η έκπτωση.
Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίµησης, το ποσοστό έκπτωσης στα
εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιµή διατίµησης που ισχύει κάθε φορά κατά
την ηµέρα παράδοσης του είδους.

Άρθρο 7ο - Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 8ο - Κατακύρωση διαγωνισµού

Οι προσφορές που θα υποβληθούν στο διαγωνισµό υπόκεινται στην κρίση της
επιτροπής προµηθειών µε δικαίωµα απορρίψεως κάθε προσφοράς αν αυτό
κριθεί συµφέρον για το δηµόσιο.
Για την αξιολόγησή των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω
στοιχεία:
α. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και την κατάσταση των ειδών
της διακήρυξης.
β. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
γ. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής ουσιώδης
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
δ. Η προηγούµενη συµπεριφορά κάθε προµηθευτή .
ε . Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή του οποίου η προσφορά
είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους όρους της διακήρυξης και αυτού
που προσφέρει το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για κάθε οµάδα τιµών.
Οι προµηθευτές πρέπει να δώσουν προσφορά ανά οµάδα και για όλα τα είδη
που περιλαµβάνονται σε αυτή .
Προσφορά που δεν δίδει τιµή σε όλα τα είδη της οµάδας απορρίπτεται.
Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα
κατακύρωσης για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας. Επίσης διατηρεί το
δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προσφερόµενη µέχρι
30% όπως και αύξηση της προκηρυχθείσας ποσότητας µέχρι ποσοστού 30%
και µείωση της ποσότητας κατά 50%.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών που εισάγονται από την ΕΟΚ
Και πρέπει τα είδη αυτά να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας.
Άρθρο 9ο Υπογραφή σύµβασης-ποινικές ρήτρες –έκπτωση προµηθευτή
Στους προµηθευτές που θα κατακυρωθούν τα είδη του διαγωνισµού το
Νοσοκοµείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που αναφέρει και την προθεσµία
υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα µε την
αποστολή της ανακοίνωσης το δε έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό
χαρακτήρα..
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε (10) εργάσιµες ηµέρες από
την κοινοποίηση της
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης ίση µε το 5%
της συµβατικής αξίας των προµηθευοµένων ειδών, χωρίς να υπολογίζεται ο
ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ή ο προµηθευτής
αρνηθεί την υπογραφή της σύµβασης τότε κηρύσσεται έκπτωτος.
Επίσης το ∆Σ µπορεί να αποφασίσει την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος
του προµηθευτή ή να προµηθευτεί τα είδη της σύµβασης από τους επόµενους
µειοδότες που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό ή να προµηθευτεί αυτά από το
ελεύθερο εµπόριο. Η τυχόν διαφορά τιµής ως και κάθε άλλη βαρύνει τον
κηρυχθέντα έκπτωτο προµηθευτή και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Νόµου για την είσπραξη ∆ηµοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση υπογραφής της

σύµβασης και αθέτησης των όρων της, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής
, υπέρ του Νοσοκοµείου και κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι παραπάνω όροι
του άρθρου .
Άρθρο 10ο - Μεταφορά - Παράδοση – παραλαβή
Η µεταφορά των ειδών στο Νοσοκοµείο θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά
µέσα του προµηθευτή στις αποθήκες τροφίµων καθηµερινά µετά την
παραγγελία της ∆ιαχείρισης Υλικού και µέχρι την 10.00 ώρα.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από επιτροπή η
οποία θα ορίζεται για ένα µήνα κάθε φορά από την ∆ιοίκηση του
Νοσοκοµείου. Τα µέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι µόνιµοι υπάλληλοι.
Αντικείµενο της επιτροπής παραλαβής είναι:
• Έλεγχος της καθαρότητας των µεταφορικών µέσων που
χρησιµοποιεί για τα είδη ο προµηθευτής
• Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της
παραγγελίας από τον προµηθευτή
• Έλεγχος µικροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , οσµή,
γεύση, όψη κ,λ,π,
• Έλεγχος της ποιότητας , µε προσδιορισµό των χαρακτηριστικών
στοιχείων αυτής, της κατηγορίας , της προέλευσης καθώς και κάθε
χαρακτηριστικού γνωρίσµατος των παραδιδοµένων από τον
προµηθευτή ειδών.
Η παραλαβή των µε σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής , το οποίο
θα παραδίδεται αυθηµερόν στον προµηθευτή , προκειµένου να εκδοθεί βάσει
αυτού τιµολόγιο.
Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των προσκοµισθέντων ειδών µε
σύνταξη αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης , τα οποία θα
αποστέλλονται στη ∆/νση του Ιδρύµατος.
Τηρούµενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόµενο είδος κρίνεται
ακατάλληλο για τροφή ή ποιοτικά υποβαθµισµένο.
Α. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία την
παραλαβή των ειδών επειδή το κρίνει ακατάλληλο για τροφή , τότε αυτή
υποχρεούται να στείλει στο αρµόδιο όργανο
(Αστυκτηνίατρο, Γεωπόνο Γ.Χ.Κ. κλπ) αντιπροσωπευτικό δείγµα για εξέταση,
συντάσσοντας συγχρόνως σχετικό πρακτικό παράβασης , στο οποίο θα
αναγράφεται ότι έγινε και δειγµατοληψία του είδους, προκειµένου να παρθούν
τα ενδεικνυόµενα µέτρα εναντίον του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσµατος γίνεται αµέσως , τότε αν µεν είναι
θετική , ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αµέσως
διαφορετικά το Ίδρυµα έχει το δικαίωµα να τα αγοράσει από το Ελεύθερο
Εµπόριο σε βάρος του προµηθευτή , η δε επιτροπή υποχρεούται να συντάξει
πρακτικό παράβασης για ποινικές και διοικητικές κυρώσεις , αν δε είναι
αρνητική , τότε το Ίδρυµα υποχρεούται να παραλάβει τα είδη.
Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσµατος δεν γίνεται αµέσως , τότε ο
προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αµέσως διαφορετικά το
Ίδρυµα έχει το δικαίωµα να τα αγοράσει από το Ελεύθερο Εµπόριο σε βάρος
του προµηθευτή , όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσµα , αν µεν είναι θετικό , θα

επιβληθούν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στον προµηθευτή , αν δε είναι
αρνητικό ο προµηθευτής απαλλάσσεται.
Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα δειγµατοληψίας κ.λ.π. θα
βαρύνουν τον προµηθευτή ή το Ίδρυµα ανάλογα µε το αποτέλεσµα του
ελέγχου.
Σηµειώνεται , ότι και στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά
πλειοψηφία , ως ακατάλληλων για τροφή ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα της
διαιτησίας , δηλαδή µπορεί να κληθεί ο ∆/ντής ή ο Νόµιµος αναπληρωτής του
Ιδρύµατος για την επίλυση της διαφοράς.
Αν ο ∆/ντής συµφωνήσει µε την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών τότε
ισχύουν τα παραπάνω αναφερόµενα , αν όµως ο ∆/ντής η ο νόµιµος
αναπληρωτής του δεν συµφωνήσουν τότε τα είδη παραλαµβάνονται κανονικά
και ο προµηθευτής απαλλάσσεται.
Β. Σε περίπτωση οµόφωνης απόφασης ή κατά πλειοψηφίας απόρριψης των
ειδών για λόγους ποιότητας ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα
είδη µέσα στην προθεσµία που θα τάξει το ίδρυµα αλλιώς αυτό έχει το
δικαίωµα να τ’ αγοράσει σε βάρος του προµηθευτή από το ελεύθερο εµπόριο.
Ο προµηθευτής έχει το δικαίωµα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για
λόγους ποιότητας, να ζητήσει δειγµατοληψία.
Σηµειώνεται επίσης, ότι και στην περίπτωση της κατά πλειοψηφίας απόρριψης
των ειδών για λόγους ποιότητας ο προµηθευτής πριν ακόµα ζητήσει από την
Επιτροπή Παραλαβής την διενέργεια δειγµατοληψίας, έχει το δικαίωµα να
ζητήσει τη ∆ιαιτησία του ∆ιευθυντή του ιδρύµατος ή του νόµιµου αναπληρωτή
του για την επίλυση της διαφοράς, οπότε εφαρµόζονται και πάλι όσα
αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Τα είδη θα παραδίδονται από τον προµηθευτή ή τον εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράµµατος, ώστε
να µπορεί να υπογράψει το σχετικό έγγραφο.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής θ’αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα,
ο χαρακτηρισµός της ποιότητας κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης καθώς και
κάθε άλλο διακριτικό γνώρισµα του χορηγούµενου προϊόντος και θα
υπογράφεται από τον προµηθευτή.
Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαµβάνει τα στοιχεία που
αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και τη
διαπιστωθείσα παράβαση.
Ο προµηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σηµειώνει τις τυχόν
παρατηρήσεις του.
Σε περίπτωση που ο προµηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει
στο ανωτέρω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σηµειώσει,
επίσης µπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προµηθευτή. Ο
προµηθευτής υποχρεούται να δίδει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε
πληροφορία για το χορηγούµενο είδος.
Άρθρο 11ο-∆ειγµατοληψία
Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : α) Μικροσκοπικούς και β) Εργαστηριακούς
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαµβάνουν:
α. Τον Χηµικό
β. Τον Μικροβιολογικό
γ. Τον Παρασιτολογικό

δ. Τον Τοξικολογικό κλπ
Β. Οι ανωτέρω έλεγχοι ( ∆ιενέργεια µακροσκοπικού έλέγχου ,λήψη δειγµάτων
και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο στο Γ.Χ..Κ. , στο Ινστιτούτο Υπ.
Γεωργίας κλπ.) διενεργούνται από τις επιτροπές παραλαβής και τις αρµόδιες
υπηρεσίες ελέγχου τροφίµων. Οι επιτροπές παραλαβής διενεργούν τον
µακροσκοπικό έλεγχο σε κάθε παραλαβή . Όσο για τον εργαστηριακό , δηλαδή
την λήψη δειγµάτων και την αποστολή τους στο αρµόδιο εργαστήριο , τον
διενεργούν όποτε θεωρούν σκόπιµο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση
αµφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση .
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι
επιτροπές παραλαβής ή στέλνουν απ’ ευθείας τα δείγµατα στο αρµόδιο
εργαστήριο ή καλούν τις αρµόδιες υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν µακροσκοπικά
το είδος και προβαίνουν στη λήψη δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφ΄
όσον το κρίνουν αναγκαίο.
Γ. Κατά την δειγµατοληψία είναι απαραίτητη η παρουσία του προµηθευτή ή
εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτού , ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό
πρωτόκολλο.
Σε περίπτωση που ο χορηγητής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας , η επιτροπή σηµειώνει στο πρωτόκολλο
ότι «ο προµηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει»
και
διενεργεί κανονικά την δειγµατοληψία.
∆. Τα έξοδα δειγµατοληψίας και πραγµατογνωµοσύνης βαρύνουν πάντοτε
εκείνον που έχει αντίθετη άποψη του αποτελέσµατος.
Άρθρο 12ο - Πληρωµή- Κρατήσεις
Η πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα γίνεται σύµφωνα µε την
Π1/1930/30 Υπουργική απόφαση εντός δύο µηνών, µετά την οριστική
παραλαβή των υλικών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των ειδών από τις αρµόδιες επιτροπές.
Οι νόµιµες κρατήσεις σε ποσοστό ,Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10% , 2% υπέρ της
ψυχικής υγείας. και φόρος 4%. Επιπλέον οι κρατήσεις που προβλέπονται στους
νόµους 2286/95 (άρθρο 7) και 2198/94 (άρθρο 24) αντίστοιχα καθώς και κάθε
άλλη νόµιµη κράτηση
Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε το ΦΠΑ
Άρθρο 13ο - Ανεπιφύλακτη αποδοχή όρων
Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία
στην προσφορά αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας
διακήρυξης.
Άρθρο 14ο- Άλλοι όροι
Απαγορεύεται η εκχώρηση, υπό οποιανδήποτε µορφή , υπό του προµηθευτή
των εκ της συµβάσεως που θα συναφθεί µεταξύ αυτού και του Νοσοκοµείου
απορρεουσών υποχρεώσεων όπως και δικαιωµάτων σε οποιονδήποτε τρίτο.
Ο Προµηθευτής θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές –διοικητικές) για
το προσωπικό το οποίο θα απασχολεί.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον
προµηθευτή.

Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να µειώνει την ποσότητα κάποιου είδους
της διακήρυξης σε περίπτωση δωρεάς αντιστοίχου είδους .
Άρθρο 15ο
Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισµού και η
συµµετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική.
Άρθρο 16ο
Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.∆. 118/07 περί προµηθειών του δηµοσίου
.
Ο ΚΟΙΝΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ

α.α.
Μασούντ Χάνι
∆ιευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης:
Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ –ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ
Οδός ΚΝΩΣΟΥ αρ. 4 , Τ.Κ. 72100, Πόλη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εγγύηση μας υπ’αριθμόν

για ευρώ
, οδός

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιριών
αριθμός

,

, σαν προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’ αρ. …………..σύμβαση,

που θα καλύπτει την ανάθεση ……………….., συνολικής αξίας ………………., και ότι σύμφωνα με σχετικό
όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης,
ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. ποσού
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα

παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της

Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1)

, 2)

ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα,
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να
καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας
ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που
θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από
την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α Ε∆ΡΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΑΦΜ 999070198
∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την προμήθεια «Τροφίμων » για ……………… , τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες και τις
παραγγελίες του Νοσοκομείου.
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Η παρούσα σύμβαση ισχύει έως εξαντλήσεως της αξίας της.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών των
μαγειρείων του Νοσοκομείου, θα διακοπεί

και η σύμβαση με τον

προμηθευτή αζημίως .
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου(Οργανική
Μονάδα Έδρας)
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:
1.

Ο κ. ………………… Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου και νόμιμος εκπρόσωπός του
.

2. ………………..

Ύστερα από την αριθμ. ………….. διακήρυξη του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου για
την προμήθεια «Τροφίμων» για τις ανάγκες της Οργανικής Μονάδας Έδρας του
Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου και την υπ’ αριθμ. ………….. απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου που κατακυρώνει την
προμήθεια των ειδών :
………………………………….

της

παραπάνω διακήρυξης στον δεύτερο από τους συμβαλλομένους, ο

πρώτος αναθέτει την χορήγηση των ειδών που αποτελούν ήδη της
συγκεκριμένης ομάδας στον δεύτερο και αυτός, που στο μέλλον θα
αποκαλείται για συντομία προμηθευτής, την αναλαμβάνει με τους
ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 1ο
ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:
Τα προς προμήθεια είδη με τα οποία θα εφοδιάζει το ίδρυμα ο προμηθευτής
θα προσφέρονται στην εκάστοτε μέση νόμιμα διαμορφούμενη τιμή στην
αγορά, ελαττωμένη κατά το ποσοστό έκπτωσης που ο προμηθευτής
υπέβαλλε στην προσφορά του, σύμφωνα με τον συνημμένο στην σύμβαση
πίνακα.
……………….. με CPV 01120000-4 αξίας ……………. συμ/νου ΦΠΑ 13% και
ποσοστό έκπτωσης ………………
Τα προς προμήθεια είδη είναι οι αναγκαίες κατά προσέγγιση ποσότητες
τροφίμων, ειδών του Νοσοκομείου και του Προγράμματος Ψυχαργώς, τα
οποία πρέπει να είναι Α ποιότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα
Τροφίμων και ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης, τις αποφάσεις του
Α.Χ.Σ. και Ε.Ο.Φ., τις αγορανομικές και Υγειονομικές διατάξεις και τις
επιμέρους παραγγελίες του Ιδρύματος. Το περιεχόμενό τους να είναι
απαλλαγμένο από ξένο προς το είδος τους ουσίες, να παραδίδονται
συσκευασμένα όπως αυτά προσφέρονται στο εμπόριο και να είναι
εγκεκριμένα από αναγνωρισμένο οργανισμό τυποποίησης εφόσον είναι
τυποποιημένα προϊόντα.
Άρθρο 2ο
Μεταφορά - Παράδοση – παραλαβή
Η μεταφορά των ειδών στο Νοσοκομείο θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά
μέσα του προμηθευτή στις αποθήκες τροφίμων και μέχρι την 9.00 ώρα.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή
επιτροπή η οποία θα ορίζεται για ένα μήνα κάθε φορά από την Διοίκηση του
Νοσοκομείου. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι.

Αντικείμενο της επιτροπής παραλαβής είναι:
Έλεγχος της καθαρότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί για τα είδη ο
προμηθευτής.
Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας από τον
προμηθευτή.
Έλεγχος μικροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους , οσμή, γεύση, όψη κ,λ,π,
Έλεγχος της ποιότητας , με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών στοιχείων αυτής,
της κατηγορίας , της προέλευσης καθώς και κάθε χαρακτηριστικού γνωρίσματος
των παραδιδομένων από τον προμηθευτή ειδών.
Η παραλαβή των με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής , το οποίο θα
παραδίδεται αυθημερόν στον προμηθευτή , προκειμένου να εκδοθεί βάσει αυτού
τιμολόγιο.
Η διαπίστωση παράβασης ή απόρριψης των προσκομισθέντων ειδών με σύνταξη
αντιστοίχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης , τα οποία θα αποστέλλονται στη
Δ/νση του Ιδρύματος.
Τηρούμενη διαδικασία σε περίπτωση που το παραδιδόμενο είδος κρίνεται
ακατάλληλο για τροφή ή ποιοτικά υποβαθμισμένο.
Α. Σε περίπτωση που η επιτροπή αρνείται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία την
παραλαβή των ειδών επειδή το κρίνει ακατάλληλο για τροφή, τότε αυτή
υποχρεούται να στείλει στο αρμόδιο όργανο
(Αστυκτινίατρο, Γεωπόνο Γ.Χ.Κ.

κλπ) αντιπροσωπευτικό δείγμα για εξέταση,

συντάσσοντας συγχρόνως σχετικό πρακτικό παράβασης , στο οποίο θα
αναγράφεται ότι έγινε και δειγματοληψία του είδους, προκειμένου να παρθούν τα
ενδεικνυόμενα μέτρα εναντίον του προμηθευτή.
Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος γίνεται αμέσως , τότε αν μεν είναι
θετική, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως
διαφορετικά το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το Ελεύθερο Εμπόριο
σε βάρος του προμηθευτή, η δε επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό
παράβασης για ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, αν δε είναι αρνητική, τότε το
Ίδρυμα υποχρεούται να παραλάβει τα είδη.
Σε περίπτωση που η έκδοση του πορίσματος δεν γίνεται αμέσως, τότε ο
προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως διαφορετικά το

Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το Ελεύθερο Εμπόριο σε βάρος του
προμηθευτή , όταν δε εκδοθεί το αποτέλεσμα , αν μεν είναι θετικό , θα επιβληθούν
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις στον προμηθευτή , αν δε είναι αρνητικό ο
προμηθευτής απαλλάσσεται.
Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα δειγματοληψίας κ.λ.π. θα βαρύνουν
τον προμηθευτή ή το Ίδρυμα ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Σημειώνεται , ότι και στην περίπτωση της απόρριψης των ειδών κατά πλειοψηφία,
ως ακατάλληλων για τροφή ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα

της διαιτησίας,

δηλαδή μπορεί να κληθεί ο Δ/ντής ή ο Νόμιμος αναπληρωτής του Ιδρύματος για την
επίλυση της διαφοράς.
Αν ο Δ/ντής συμφωνήσει με την κατά πλειοψηφία απόρριψη των ειδών τότε
ισχύουν τα παραπάνω αναφερόμενα , αν όμως ο Δ/ντής η ο νόμιμος αναπληρωτής
του δεν συμφωνήσουν τότε τα είδη παραλαμβάνονται κανονικά και ο προμηθευτής
απαλλάσσεται.
Β. Σε περίπτωση ομόφωνης απόφασης ή κατά πλειοψηφίας απόρριψης των ειδών
για λόγους ποιότητας ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα είδη μέσα
στην προθεσμία που θα τάξει το ίδρυμα αλλιώς αυτό έχει το δικαίωμα να τ’
αγοράσει σε βάρος του προμηθευτή από το ελεύθερο εμπόριο.
Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα σε περίπτωση απόρριψης των ειδών για λόγους
ποιότητας, να ζητήσει δειγματοληψία.
Σημειώνεται επίσης, ότι και στην περίπτωση της κατά πλειοψηφίας απόρριψης των
ειδών για λόγους ποιότητας ο προμηθευτής πριν ακόμα ζητήσει από την Επιτροπή
Παραλαβής την διενέργεια δειγματοληψίας, έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη
Διαιτησία του Διευθυντή του ιδρύματος ή του νόμιμου αναπληρωτή του για την
επίλυση της διαφοράς, οπότε εφαρμόζονται και πάλι όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω.
Τα είδη θα παραδίδονται από τον προμηθευτή ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
του, ο οποίος θα πρέπει να είναι ενήλικος και εγγράμματος, ώστε να μπορεί να
υπογράψει το σχετικό έγγραφο.
Στο πρωτόκολλο παραλαβής θ’ αναγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, ο
χαρακτηρισμός της ποιότητας κατηγορίας, ο τόπος προέλευσης καθώς και κάθε
άλλο διακριτικό γνώρισμα του χορηγούμενου προϊόντος και θα υπογράφεται από
τον προμηθευτή.

Το πρακτικό παράβασης ή απόρριψης θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που
αναφέρονται και στο πρωτόκολλο παραλαβής, όπως επίσης και τη διαπιστωθείσα
παράβαση.
Ο προμηθευτής θα υπογράφει το ανωτέρω πρακτικό και θα σημειώνει τις τυχόν
παρατηρήσεις του.
Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει στο
ανωτέρω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να το σημειώσει, επίσης
μπορεί να δευτερολογήσει σε τυχόν παρατηρήσεις του προμηθευτή.

Ο

προμηθευτής υποχρεούται να δίδει στην Επιτροπή Παραλαβής κάθε πληροφορία
για το χορηγούμενο είδος.

Άρθρο 3ο -ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.Σε περίπτωση απόρριψης από το Ίδρυμα μέρους ή και όλης της ποσότητας των
προς παραλαβή ειδών ή αθέτησης όρου της συμβάσεως από τον Προμηθευτή ή
αρνήσεως χορηγήσεως ή καθυστέρηση εκτέλεσης της παραγγελίας και εφ΄ όσον η
προκύπτουσα ζημία ή ανωμαλία δεν τακτοποιηθεί εντός του επιβαλλόμενου από τις
περιστάσεις χρόνου , για πρώτη φορά επιβάλλεται σε αυτόν με απόφαση του ΔΣ
του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου πρόστιμο 59147 € για δεύτερη φορά πρόστιμο 147-293 € , επιπλέον δε βαρύνεται με τυχόν
διαφορά της τιμής κατακυρώσεως και της τιμής με την οποία το Ίδρυμα θα
προμηθευτεί τα είδη που απορρίφθηκαν ή δεν προσκομίσθηκαν εγκαίρως από το
ελεύθερο εμπόριο .
Εάν για τρίτη φορά γίνει απόρριψη είδους ή αθέτηση των όρων της συμβάσεως ή
καθυστέρηση παραγγελιών ο προμηθευτής με απόφαση του ΔΣ ύστερα από σχετική
γνωμοδότηση της επιτροπής προμηθειών , κηρύσσεται έκπτωτος του δικαιώματος
προμήθειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, o Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο
παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.

3. Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή
από την σύμβαση, εφόσον:
•

Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
Νοσοκομείου.



Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

4. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να
του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της
οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή
τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις
που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.Δ. 118/2007.
6. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με
τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που
ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του προμηθευτή, εκτός των
τυχόν προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του
Π.Δ. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
7. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου, o προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις
βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
8. Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Νοσοκομείου κατά
του προμηθευτή, θα κρατούνται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, απ’
αυτά που έχει να πάρει ο προμηθευτής, ή από την κατατεθειμένη εγγύηση καλής
εκτέλεσης της σύμβασης ή θα βεβαιούνται σαν Δημόσιο έσοδο και θα εισπράττεται
σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 4ο - Τιμή
Τα προς προμήθεια είδη που θα εφοδιάζει το Ίδρυμα ο προμηθευτής θα
προσφέρονται στην εκάστοτε μέση νόμιμα διαμορφούμενη τιμή στην αγορά

κατά την ημέρα παράδοσης ελαττωμένη με ποσοστό έκπτωσης όπως
ακολουθεί σύμφωνα με την προσφορά του. Ειδικότερα:
……………….. με CPV …………… αξίας ………….€ και ποσοστό έκπτωσης …………….

Άρθρο 5ο-Δειγματοληψία
Α. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : α) Μικροσκοπικούς και β) Εργαστηριακούς
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν:
α. Τον Χημικό
β. Τον Μικροβιολογικό
γ. Τον Παρασιτολογικό
δ. Τον Τοξικολογικό κλπ
Β. Οι ανωτέρω έλεγχοι ( Διενέργεια μακροσκοπικού έλέγχου ,λήψη δειγμάτων
και αποστολή για εργαστηριακό έλεγχο στο Γ.Χ..Κ. , στο Ινστιτούτο Υπ. Γεωργίας
κλπ.) διενεργούνται από τις επιτροπές παραλαβής και τις αρμόδιες υπηρεσίες
ελέγχου τροφίμων. Οι επιτροπές παραλαβής διενεργούν τον μακροσκοπικό έλεγχο
σε κάθε παραλαβή . Όσο για τον εργαστηριακό , δηλαδή την λήψη δειγμάτων και
την αποστολή τους στο αρμόδιο εργαστήριο , τον διενεργούν όποτε θεωρούν
σκόπιμο ή οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την
προέλευση .
Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις

διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι

επιτροπές παραλαβής ή στέλνουν απ’ ευθείας τα δείγματα στο αρμόδιο εργαστήριο
ή καλούν τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και
προβαίνουν στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφ΄ όσον το κρίνουν
αναγκαίο.
Γ. Κατά την δειγματοληψία

είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού , ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό
πρωτόκολλο.
Σε περίπτωση που ο χορηγητής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας , η επιτροπή σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι
«ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπός του αρνείται να υπογράψει»
κανονικά την δειγματοληψία.

και διενεργεί

Δ. Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης βαρύνουν πάντοτε εκείνον
που έχει αντίθετη άποψη του αποτελέσματος.

Άρθρο 6ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα είναι σε ΕΥΡΩ και θα γίνεται από το Ταμείο
του Νοσοκομείου με έκδοση εντάλματος πληρωμής επ’ ονόματι του προμηθευτή,
αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον δεν εκκρεμεί
καμία σε βάρος του ποινή απορρέουσα από παράβαση της σύμβασης (Τιμολόγιο,
Φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα καταστατικό εταιρείας,
νομιμοποίηση εκπροσώπου κ.λ.π.) και εντός δύο μηνών από την κατάθεση των
τιμολογίων.
Τα έγγραφα αυτά θα προσκομίζονται στην οικονομική υποδιεύθυνση του
νοσοκομείου και αφού θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας,
θα προχωρούν στην έκδοση εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα θεωρείται
αρμοδίως. Σε καμία περίπτωση η έκδοση του σχετικού τιμολογίου της εταιρείας και
η προσκόμισή του στην υπηρεσία και η με οποιοδήποτε τρόπο παραλαβή αυτού,
δεν αποδεικνύει αποδοχή και υποχρέωση καταβολής της δαπάνης. Κάθε διαφορά
ως προς την καταβολή της δαπάνης, θα κρίνεται το πρώτον υποχρεωτικά από το
Δ.Σ. του νοσοκομείου, το οποίο θα αποφασίζει περί της βασιμότητας ή μη του
εκδοθέντος τιμολογίου και περί της νομιμότητας αυτού. Η ανωτέρω διαδικασία
δεσμεύει την εταιρεία και οφείλει να την γνωστοποιεί προς την οποιαδήποτε
δικαστική αρχή προσφύγει, σε περίπτωση που διεκδικήσει την αποζημίωση αυτή
δικαστικώς, με οποιαδήποτε μορφή, (π.χ. αγωγή, προσφυγή, διαταγή πληρωμής
κλπ.).
Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή
ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. Ο
προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με
τους ισχύοντες Νόμους και τις σχετικές Εγκυκλίους.
Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω
κρατήσεων.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το
Νοσοκομείο.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης
από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.
166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους
χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή
του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
Άρθρο 7ο ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για τυχόν θέματα που δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση ισχύουν οι
διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις και
υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νομικής διαφοράς είναι τα Δικαστήρια του Αγίου
Νικολάου.

Άρθρο 8ο- Εγγύηση
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε την
υπ΄αριθμ……………………………. Εγγυητική επιστολή της ……………………………Τράπεζας
ποσού ………………… €
H παρούσα σύμβαση διέπεται από τους όρους του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07
και της διακήρυξης ………………. οι οποίοι θεωρούνται σαν να είναι γραμμένοι στην
σύμβαση και ισχύουν σαν όροι αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

