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Α’ ΜΕΡΟΣ :
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

7Η Υ.Π.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ –ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΟΡΘΟΠΑΝ)

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Β.Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ,

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Γ.Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΗΤΕΙΑ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ (ΟΡΘΟΠΑΝ)
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ
(12.948€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

12 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20-12-2012 & ΩΡΑ 11:00µµ.

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ:20-12-2012 & ΩΡΑ 13:00µµ
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ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ

10-12-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ

Αναλυτικά,

το

αντικείµενο

της Σύµβασης

και

συνολικά

οι

υποχρεώσεις

του

αναδόχου περιγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της προκήρυξης αυτής

ΑΡΘΡΟ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη αυτή αποτελείται από:
α. το Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι)
β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή)
γ. τα Παραρτήµατα
I. Υποδείγµατα Εγγυήσεων
III. Σχέδιο Σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 3 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συµφραζόµενα απαιτούν
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Σητείας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού, για την αποσφράγιση και
αξιολόγηση των προσφορών καθώς και την υποβολή πρακτικών προς το Όργανο Λήψης
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Αποφάσεων. Η επιτροπή συστήνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου.
ΟΡΓΑΝΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Το διοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου αποφασίζει για την κατακύρωση ή µη του
διαγωνισµού και για τις ενστάσεις, µετά από εµπεριστατωµένες εισηγήσεις της ανωτέρω
Επιτροπής.
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Η ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό
και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την αναθέτουσα αρχή.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ
Το πρόσωπο που ο προσφέρων µε δήλωσή του, διορίζει ως αρµόδιο για την παραλαβή των
κοινοποιήσεων από την αναθέτουσα αρχή προς τον προσφέροντα. Στη δήλωση
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του αντικλήτου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική
διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.).
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα
µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής µε την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του αναδόχου
για την Προµήθεια.
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ΣΥΜΒΑΣΗ
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, η οποία
καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το εκτιµώµενο από την αναθέτουσα αρχή κόστος για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης
Προµήθειας.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η Προµήθεια.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠΕ)
Η Επιτροπή που είναι αρµόδια για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης από τον
ανάδοχο και την παραλαβή των παραδοτέων. Η επιτροπή συστήνεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας µε την αναθέτουσα αρχή
∆ιεύθυνση έδρας του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας: Ξεροκαµάρες

Ταχ.∆/νση:
Ταχ. Κώδικας:

Ξεροκαµάρες
723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα
℡ Τηλέφωνο: 2843340360
 Fax:

2843025352

 E–mail: promithies@ghsitia.gr
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ΑΡΘΡΟ 5 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο διαγωνισµός, η σύµβαση καθώς και οι σχέσεις µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του
διαγωνιζόµενου διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα από τις διατάξεις:
1.

του Π.∆. 60/2007, (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005»,
2.

του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,

όπου αναλογικά εφαρµόζεται,
3.

του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
4.

του Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της

σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε
την οδηγία 89/665/ΕΟΚ»,
5.

του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος»,

6.

της Υπουργικής απόφασης µε αρ. 2037288/808/2006 (ΦΕΚ 433/Β/96) «Καθορισµός

του επιτοκίου προκαταβολών που δίδονται από το ∆ηµόσιο για προµήθεια προϊόντων,
υπηρεσιών ή εκτέλεση συµβάσεων»,
7. του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-2005) «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και
την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» όπως
τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005).
8. Το µε αρ.πρωτ. 8414/3-10-2011 απόφαση της ΕΠΥ µε θέµα:<< Οδηγίες εκτέλεσης και
εφαρµογής του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2011,
πιστώσεις 2011 και 2012>>
9.Την µε αριθµ. 6588/25-07-2011 Υπουργική Απόφαση η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
1650/25-07-2011 <<Έγκριση προγράµµατος Προµηθειών και υπηρεσιών Μονάδων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης>>.
10.Την µε αριθµ.7528/05-09-2011 ( ΦΕΚ 2045/Β/14-09-2011) Απόφαση του Υφυπουργού
Υγείας & Κοινων/κης Αλληλεγγύης <<Εξουσιοδότηση φορέων εκτέλεσης για τη διενέργεια
των εγκεκριµένων Ενιαίων ∆ιαγωνισµών από το ΠΠΥΥ 2011>>
11. Την µε αρ. 83/9-12-2011 της ΕΠΥ για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
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12. Την υπ’αριθµ

922/23-11-2012 απόφαση του Ενιαίου ∆ιοικητικού Συµβουλίου των

∆ιασυνδεόµενων Νοσοκοµείων Νοµού Λασιθίου για έγκριση προκήρυξης διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Αυθεντικό είναι µόνο το κείµενο της παρούσας στην Ελληνική Γλώσσα, περίληψη της οποίας
αναρτάται στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκοµείου www.ghsitia.gr
ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο µέχρι την 20/12/2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
11:00 µµ. Ελλάδος στο Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Σητείας, πρωτόκολλο.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής
προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσµες και δεν θα ληφθούν υπόψη στο διαγωνισµό. Οι
προσφορές που αποστέλλονται ταχυδροµικά ή µε Courier γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν
περιέλθει στα γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας µέχρι και την
ηµέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα. Η ηµεροµηνία
και ώρα αυτή αποδεικνύεται αποκλειστικά και µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων.
ΑΡΘΡΟ 8 ΓΛΩΣΣΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία του Φακέλου
Προσφοράς πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά και έγγραφα
σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόµιµη µετάφραση στην
Ελληνική επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο
πρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της
οποίας έχουν συνταχθεί τα έγγραφα ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της
ίδιας χώρας. Σε περίπτωση διαφορών στη µετάφραση, υπερισχύει το κείµενο στην Ελληνική
γλώσσα. ∆ηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά που εκδίδονται από άλλες χώρες, είτε θα είναι
νόµιµα επικυρωµένα από το αρµόδιο Προξενείο είτε θα φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE»
σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961 που κυρώθηκε µε τον Ν. 1497/1984.
Επίσηµη γλώσσα κατά την εκτέλεση της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Γλώσσα εργασίας της
Σύµβασης ορίζεται η Ελληνική και όλα τα σχετικά µε αυτή έγγραφα, ανεξαρτήτως εάν
αφορούν τον ανάδοχο ή τρίτους, συντάσσονται οπωσδήποτε στην Ελληνική. Κάθε
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επικοινωνία του αναδόχου µε την αναθέτουσα αρχή γίνεται στην Ελληνική. Εάν υπάρξει
κόστος µεταφράσεων εγγράφων του αναδόχου, από την Ελληνική σε άλλη γλώσσα ή
αντίστροφα, το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο. Σηµειώνεται επίσης, ότι όποτε χρειαστεί
επικοινωνία του αναδόχου µε την αναθέτουσα αρχή και τρίτους (αλλοδαπούς φορείς, κλπ)
στην αγγλική ή άλλη γλώσσα, οι αναγκαίες µεταφράσεις και η απασχόληση διερµηνέων
εξασφαλίζονται από τον ίδιο τον ανάδοχο µε κόστος που βαρύνει τον ίδιο.
ΑΡΘΡΟ 9 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του World Wide
Web στη διεύθυνση http://www.ghsitia.gr Προκειµένου να παραλάβουν την προκήρυξη, σε
έντυπη µορφή, εφόσον το επιθυµούν, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιµες ηµέρες (από ώρα 08.00 έως 14.00) στο Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας
Σητείας , Τµήµα Προµηθειών, τηλ: 2843340360 FAX: 28430 25352.
Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαµβάνοντες την
προκήρυξη

θα

πρέπει

να

προσκοµίσουν

πλήρη

στοιχεία

του

ενδιαφεροµένου

(ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail).
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό αριθµό
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την αναθέτουσα αρχή, νέο πλήρες αντίγραφο.
ΑΡΘΡΟ 10 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
•

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,

•

ενώσεις ή συµπράξεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στην παράγραφο (στ) του παρόντος άρθρου
•

κοινοπραξίες.

Επίσης πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες
χώρες που έχουν, υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/27.6.1997) ή
σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
Οι ανωτέρω δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό απαιτείται να προσκοµίσουν τα
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απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό
ή εµπορικό επιµελητήριο ή µητρώο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι ή να
προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Οι κάθε µορφής συµµετέχοντες στο διαγωνισµό
οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή σε σύµπραξη/ένωση στον
διαγωνισµό καλύπτει την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας του στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή που έχουν συνάψει
διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.
β) Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει αυτόνοµα ή σε σύµπραξη/ένωση στον
διαγωνισµό δικαιούται να συµµετέχει σε ένα και µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από την διαδικασία όλα τα διαγωνιζόµενα σχήµατα, στη
σύνθεση των οποίων συµµετέχει το πρόσωπο.
γ) Σε περιπτώσεις εταιριών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, οι θυγατρικές τους, δεν
δικαιούνται να συµµετέχουν σε άλλη προσφορά, πέραν αυτής στην οποία συµµετέχει η
µητρική εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλα τα
διαγωνιζόµενα σχήµατα, στη σύνθεση των οποίων συµµετέχουν είτε η µητρική είτε η
θυγατρική εταιρία. Επίσης δεν δικαιούνται να συµµετέχουν σε παραπάνω από ένα σχήµατα
θυγατρικές της ίδιας εταιρείας.
δ) Οι συµπράξεις/ενώσεις δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο προκηρυσσόµενος µε την
παρούσα Σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση/σύµπραξη προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από την ένωση/σύµπραξη πριν από την υπογραφή της
σύµβασης να συστήσει κοινοπραξία σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (περί κοινοπραξίας επιτηδευµατιών). Τα µέλη των
συµπράξεων/ ενώσεων προσώπων θα συµµετέχουν στην κοινοπραξία που θα συσταθεί
σύµφωνα µε τα ανωτέρω, µε την ίδια σύνθεση µε αυτήν της προσφοράς. Η κοινοπραξία που
θα συσταθεί θα έχει ως σκοπό την εκτέλεση της προς ανάθεσης προµήθειας, και αυτό θα
αποδεικνύεται µε έγγραφη συµφωνία των µελών της κοινοπραξίας, η οποία θα κατατεθεί
στην αρµόδια φορολογική αρχή πριν την έναρξη των εργασιών της σύµβασης, για τη λήψη
αριθµού φορολογικού µητρώου. Η κοινοπραξία θα τηρεί τα προβλεπόµενα από τον Κ.Β.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, τα µέλη της ένωσης/σύµπραξης ευθύνονται έκαστο αλληλεγγύως και εις
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ολόκληρο για την εκτέλεση της Προµήθειας έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
ε) Η ένωση προσώπων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλα τα πρόσωπα που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη ή αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων
των εταιριών που µετέχουν στη ένωση. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
αναγράφεται το είδος και η ποσότητα της προσφερόµενης υπηρεσίας ή παραδοτέου ή του
µέρος αυτών που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της
προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται για το σύνολό της. Σε περίπτωση
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προµήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, και µέχρι την
υπογραφή της σύµβασης τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο
εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης
και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση πρέπει
να εγκριθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού ή της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 11 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
1. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10.
2. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις και επίσης όσοι τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση ή
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις.
3. Όσοι έχουν αποκλειστεί από διαγωνισµούς του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
4. Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 45 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα
του Αγορονοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
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εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
5. Όσοι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελµατικού παραπτώµατος το οποίο η
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διαπιστώσει µε οποιοδήποτε τρόπο.
6. Όσοι δεν είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις.
7. Όσοι δεν αποδεικνύουν την οικονοµική και τεχνική επάρκειά τους σύµφωνα µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής.
8. Όσοι αποδειχθεί ότι προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή
πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε την παρούσα προκήρυξη.
9. Όσοι, µε βάση τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, απαγορεύεται να συµµετέχουν σε
διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου.
10. Όσοι υποβάλλουν προσφορές µόνο για τµήµα της προµήθειας.
11. Στην περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όσοι
δεν προσκοµίσουν συµφωνητικό µεταξύ των µελών της ένωσης/κοινοπραξίας, το
οποίο θα αφορά την προµήθεια.
12. Οι εξωχώριες (off-shore) εταιρείες, είτε αυτόνοµα, είτε ως µέλη ένωσης ή
κοινοπραξίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 παρ. 4 του Ν 3310/2005.
13. Κάθε προσφορά για την οποία ο εκπρόσωπος του προσφέροντος, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου, δεν προσκοµίσει κατά την υποβολή της προσφοράς το
κατάλληλο αποδεικτικό εκπροσώπησης (για τις προσωπικές εταιρείες και τις ΕΠΕ
καταστατικό και πιστοποιητικό µεταβολών από το πρωτοδικείο, για τις ανώνυµες
εταιρείες καταστατικό, πρακτικό εκπροσώπησης και ΦΕΚ δηµοσίευσής του).
14. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε
απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆, Ν.Π.Ι.∆ ή ΑΕ του ∆ηµοσίου Τοµέα
γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.
15. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις
παραπάνω κυρώσεις.
16. Οι ενώσεις φυσικών ή και νοµικών προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από
τις προϋποθέσεις αποκλεισµού της παραγράφου αυτής ισχύει για ένα τουλάχιστον
µέλος της.
ΑΡΘΡΟ 12 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) µήνες
προσµετρούµενους από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού καθώς και για
τον χρόνο που η Αναθέτουσα Αρχή τυχόν τους ζητήσει να παρατείνουν την προσφορά τους
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κατά τα κατωτέρω οριζόµενα. προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του
προβλεπόµενου από τη προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των
προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Επιτροπή, πριν από τη
λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω οριζόµενο. Μετά τη
λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ο
διαγωνισµός ακυρώνεται. Μετά την υποβολή της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόµενος
αποδέχεται ότι σε περίπτωση που τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή:
α) θα παρατείνει το χρόνο ισχύος της προσφοράς για µέγιστο χρονικό διάστηµα µέχρι και
δώδεκα (12) µήνες,
β) εφόσον έχει εκδοθεί υπέρ αυτού κατακυρωτική πράξη των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού, θα παρατείνει περαιτέρω το χρόνο ισχύος της προσφοράς του για µέγιστο
χρονικό διάστηµα µέχρι 120 ηµερολογιακές ηµέρες.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσµεύει όµως τον διαγωνιζόµενο µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση
παράτασης της ισχύος των προσφορών, η υποχρέωση παράτασης εκ µέρους του
διαγωνιζοµένου εκτείνεται και στην εγγύηση συµµετοχής για ισόχρονο διάστηµα.
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή µέρος της
προκηρυσσοµένης µε την παρούσα προµήθεια.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων, ο
οποίος θα υποβάλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων
αυτών.
ΑΡΘΡΟ 14 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου είδος δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης και των παραρτηµάτων της, των
οποίων θεωρείται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων,
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θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί
από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου.
Οι προσφορές µπορεί να υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ηµέρα του
διαγωνισµού και µέχρι την ώρα διενέργειάς του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της
παρούσας. Η υποβολή µπορεί να γίνει και µέσω συστηµένης ταχυδροµικής αποστολής ή
µέσω αποστολής µέσω υπηρεσίας ταχυµεταφορών. Σε αυτήν την περίπτωση θα ληφθούν
υπ’ όψιν οι προσφορές που παρελήφθησαν έως και την ηµέρα και ώρα λήξης κατάθεσης
προσφορών, εκτός εάν η επίδοση των προσφορών που θα έχει αρχίσει αποκλειστικά κατά
την παραπάνω ηµέρα και ώρα συνεχίζεται µέχρι και την υποβολή των φακέλων προσφορών
όλων των διαγωνιζοµένων. Οι προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία πριν την
διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή,
προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες προσφορές. Οι προσφορές που είτε
υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Επιτροπή,
δεν θα ληφθούν υπόψη. Η αναθέτουσα αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµπρόθεσµη
παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόµενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο προσφέρων υποχρεούται να συµπληρώσει
ο ίδιος τους σχετικούς συνοδευτικούς πίνακες και παραρτήµατα της προκήρυξης, σύµφωνα
µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της προσφοράς
χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων
εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον προσφέροντα να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την
επεξήγησή τους. Ο προσφέρων πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του ότι έλαβε πλήρη
γνώση όλων των όρων της προκήρυξης, η οποία γνώση θεωρείται δεδοµένη µε την υποβολή
της προσφοράς. Εξάλλου µε την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι οι
διαγωνιζόµενοι είναι απολύτως ενήµεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης της προµήθειας, που θα απαιτηθούν και ότι έχουν µελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στο φάκελο διαγωνισµού. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή
πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι
απαράδεκτη και δε λαµβάνεται υπόψη. Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση,
τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις επί των
υποβληθεισών προσφορών δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή και
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο ανάδοχο και
δε θεωρείται αντιπροσφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα αναλυτικά στο άρθρο 23 της
παρούσας. Οι προσφορές τοποθετούνται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δύο (2)
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αντίτυπα, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφ’ όσον
αυτοί δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, µόνον στην Αγγλική. Το ένα αντίτυπο θα
φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" σε όλες τις σελίδες και θα υπερισχύει σε περίπτωση
ασυµφωνίας του µε τα υπόλοιπα αντίτυπα. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς:
•

Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα

•

Ο πλήρης τίτλος της αναθέτουσας αρχής

•

Ο πλήρης τίτλος της προκήρυξης

•

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού

•

Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα

•

Η ένδειξη «Παρακαλούµε να µην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο».

Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία
ως εξής:
•

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η
εγγύηση συµµετοχής.

•

Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως 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
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω
µεγάλου

όγκου,

να

τοποθετηθούν

στον

κυρίως

φάκελο

προσφοράς,

τότε

αυτά

συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο προσφοράς, µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου προσφοράς. Όλα
τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα παραµείνουν στην διάθεση του Γενικού
Νοσοκοµείου – Κέντρου Υγείας Σητείας. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα,
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση,
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα ή το νόµιµο
Εκπρόσωπό του, η δε Επιτροπή πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν
διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν
σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. Ο προσφέρων
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θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης. Οι
προσφορές πρέπει να συνταχθούν µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην προκήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του
προσφέροντα ή του νόµιµου Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα
πρέπει να µονογράφονται από τον ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 16 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
1) αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό µε την µορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή
στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο διαγωνιζόµενος που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση
υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (σε περίπτωση ένωσης /
σύµπραξης από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους
συµµετέχοντες στην ένωση / σύµπραξη).
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου
υπογραφής, στην οποία:
i.

Να αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού,

ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους:
■ ∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σύµφωνα µε το
άρθρο 45 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο
µε το άρθρο 43 παρ. 1 του Π.∆. 60/2007, για:
Α. Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Β. ∆ωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου.
Γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 του διαγωνισµού για την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
∆. Νοµιµοποίηση Εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της
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οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες.
■ ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
■ ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
■ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (για την κύρια και επικουρική ασφάλιση) ενήµεροι,
■ Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο µε αναφορά στο ειδικό επάγγελµά τους.
Σε περίπτωση αλλοδαπού διαγωνιζόµενου ότι είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα του
οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της χώρας
εγκατάστασης,
■ τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα),
iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 25 της παρούσας.
Σηµείωση: Στην υπεύθυνη δήλωση δεν είναι υποχρεωτική η αναλυτική αναφορά στα
παραπάνω, αρκεί η αναφορά στο παρόν άρθρο.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Πρόσθετα, οι προσφέροντες θα συµπεριλάβουν επί ποινή αποκλεισµού, υπό µορφή
παραρτήµατος, τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την
ίδια σειρά και αρίθµηση:
1. ∆ικαιολογητικά από τα οποία µπορεί να αποδειχτεί η χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική τους ικανότητα, που επιτρέπεται να είναι κατάλληλες τραπεζικές
βεβαιώσεις ή ισολογισµοί ή αποσπάσµατα ισολογισµών ή δήλωση περί του
συνολικού ύψους του κύκλου των εργασιών τους κατά τα τρία (3) προηγούµενα
οικονοµικά έτη.
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ –
ΑΛΛΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.

Γενικές πληροφορίες για την υποδοµή, την κατάρτιση και εµπειρία του απασχολούµενου
προσωπικού και τη δυνατότητα προµήθειας των ειδών καθώς και περιγραφή των µέσων
ποιοτικού ελέγχου των παρεχόµενων από αυτούς υπηρεσιών.

2.

Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή του φυσικού
προσώπου µε τον κατάλογο και την συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, αντίστοιχων
µε την προκηρυσσόµενη προµήθεια, συµβάσεων που υλοποίησαν και διαχειρίστηκαν
κατά την προηγούµενη τριετία µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, µε ένδειξη της
οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη, αναφέροντας
χωριστά τις εν ενεργεία και τις περαιωµένες και παραληφθείσες συµβάσεις. Για όλα τα
παραπάνω να προσκοµισθούν πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις. Αν
οι παραλήπτες των διαγωνισµών είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα, οι παραδόσεις να
αποδεικνύονται µε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση
αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, δήλωση του εργοδότη των
σχετικών συµβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 17 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα
στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "Τεχνική Προσφορά". Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς
θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης του άρθρου 21 και εφ’
όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να παράσχουν διευκρινίσεις
σχετικές µε την Τεχνική Προσφορά και οι Προσφέροντες υποχρεούνται στην περίπτωση
αυτή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.
ΑΡΘΡΟ 18 ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο
µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη "Οικονοµική Προσφορά".
Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς θα φέρει και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο
φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς περιλαµβάνει, επί ποινή αποκλεισµού, αποκλειστικά και
µόνο την οικονοµική προσφορά.
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Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς
κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".
Οι τιµές, για το σύνολο του ∆ιαγωνισµού, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, µε ακρίβεια δύο
δεκαδικών ψηφίων. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε
ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για προσφορές µε τιµές ειδών οι
οποίες είναι κατά πολύ χαµηλότερες των συνήθων τιµών της αγοράς, η επιτροπή δύναται να
ζητήσει αναλυτική και πλήρη τεκµηρίωση της διαµόρφωσης του κόστους.
Οι τιµές των ειδών κατά την προσφορά θα πρέπει να είναι εναρµονισµένες µε τις αντίστοιχες
που τηρούνται στο Παρατηρητήριο τιµών όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των οικονοµικών προσφορών, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική
ηµεροµηνία έπεται της έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν.3846/2010. Οι οικονοµικές
προσφορές που είναι ανώτερες από τις παραδεκτές τιµές, απορρίπτονται (αρθρ 14, παρ7
ν.4052/2012).
Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα, εφ’ όσον δεν κρίνει επαρκή την τεκµηρίωση ή δεν
υποβληθεί καν τεκµηρίωση, να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή την απόρριψη των
προσφορών. Οι τιµές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί
τοις %, στο οποίο υπάγεται το υπό προµήθεια είδος. Σε περίπτωση που αναγράφεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται
και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει. Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται
υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε
µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της
διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση
της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιµών. Οι προσφερόµενες τιµές θα
είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφόσον
από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δε δίνεται ενιαία τιµή
για ολόκληρη την προµήθεια που αποτελεί αντικείµενο της παρούσης, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του οργάνου λήψης αποφάσεων, ύστερα από
γνωµοδότηση της επιτροπής.
ΑΡΘΡΟ 19 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και
παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, την καταληκτική
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ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών στα γραφεία του Γενικού Νοσοκοµείου –
Κέντρου Υγείας Σητείας, παρουσία των προσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων
εκπροσώπων τους, εφ’ όσον το επιθυµούν. Κατά την παραπάνω ηµεροµηνία οι
παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από
τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν, κατόπιν έγγραφης
αιτήσεώς τους στην Επιτροπή, το περιεχόµενο των άλλων προσφορών σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας αξιολόγησης, εκτός από τα στοιχεία και τις πληροφορίες που έχουν την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα», ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την
Επιτροπή και µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) εργασίµων ηµερών από την
ειδοποίηση εκ µέρους της Επιτροπής.
Οι φάκελοι των προσφορών κατά την παραλαβή τους από την επιτροπή αριθµούνται και
µονογράφονται. Η µονογραφή έχει την έννοια ότι ο φάκελος δεν έχει παραβιαστεί. Η
Επιτροπή συντάσσει επί τόπου πίνακα των προσφορών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
Για εξοικονόµηση χρόνου και για επιτάχυνση των διαδικασιών, βάση των οδηγιών εκτέλεσης
και εφαρµογής του Π.Π.Υ.Υ 2011, η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενιαία, χωρίς
διάκριση σταδίων φάσεων (Αξιολόγηση ∆ικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονοµικής Προσφοράς). Με το τέλος της αξιολόγησης συντάσσεται πρακτικό το οποίο
η επιτροπή παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή.
Αποσφραγίζεται

ο

κυρίως

φάκελος

που

περιέχει

τα

δικαιολογητικά

συµµετοχής

µονογράφονται δε από µέλη της επιτροπής τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.
Οι

Φάκελοι

Τεχνικών

και

Οικονοµικών

Προσφορών

δεν

αποσφραγίζονται

αλλά

µονογράφονται και στη συνέχεια φυλάσσονται. Αφού διαπιστωθεί η πληρότητα και η
ορθότητα των δικαιολογητικών η επιτροπή περνάει στο άνοιγµα των τεχνικών και στη
συνέχεια των οικονοµικών προσφορών.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη
«πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα
θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη
περίπτωση

θα

δύνανται

να

λαµβάνουν

γνώση

αυτών

των

πληροφοριών

οι

συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον στην
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προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του
ενδιαφεροµένου. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η
επιτροπή συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή.
ΑΡΘΡΟ 20 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, στην ίδια ή διαφορετική συνεδρίαση, η Επιτροπή
ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς
και των εγγυήσεων συµµετοχής και καταγράφει τα αποτελέσµατα του ελέγχου σε πρακτικό
της, το οποίο αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εισηγούµενη την αποδοχή ή την
αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή
στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας. Η
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής γνωστοποιείται εγγράφως (ταχυδροµικώς ή µε
τηλεοµοιοτυπία) στους υποψήφιους Αναδόχους.
Η Επιτροπή, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους προσφέροντες να
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του άρθρου 16
µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.
Από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού θα αποκλειστούν όσοι εκ των διαγωνιζοµένων δεν
έχουν υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά ή όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια των άρθρων 10 - 16 της παρούσης.
Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν
υποβληθεισών κατά το πρώτο στάδιο, η Επιτροπή ορίζει την ηµεροµηνία ανοίγµατος των
Φακέλων

των

Τεχνικών

Προσφορών

και

ενηµερώνει

µε

τηλεοµοιοτυπία

τους

διαγωνιζόµενους που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό
ΑΡΘΡΟ 21 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι σφραγισµένοι Φάκελοι Τεχνικών
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές ως προς τα
δικαιολογητικά - στην επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ανωτέρω απόφαση. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν
κατά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται.

22

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου σταδίου η Επιτροπή αποσφραγίζει και ελέγχει
τους Φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς και καταγράφει και µονογράφει κατά φύλλο τα
περιεχόµενά τους (πρωτότυπα) και συντάσσει σχετικό Πρακτικό.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της τεχνικής
αξιολόγησης στο χώρο διενέργειας του διαγωνισµού
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
το προηγούµενο στάδιο επιστρέφονται από την Επιτροπή στους Προσφέροντες, χωρίς να
έχουν αποσφραγισθεί.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ακολουθήσει την παρακάτω
περιγραφόµενη διαδικασία:
α.

Θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει

τον βαθµό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης και θα
καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες,
αναλύοντας, για κάθε µία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
β.

Θα προχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών προσφορών, που θα

κριθούν αποδεκτές και δεν θα έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της διαδικασίας
διενέργειας.
ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το όργανο λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής σε κάθε µία ή
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε απαιτούµενου από την προκήρυξη δικαιολογητικού,
2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων
συµµετοχής του άρθρου 10,
3. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από τον ζητούµενο,
4. Χρόνος παράδοσης ειδών µεγαλύτερος από τον προβλεπόµενο
5. Προσφορά που δεν καλύπτει τους όρους της προκήρυξης,
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της προκήρυξης,
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7. Προσφορά που η τιµή είναι ανώτερη από τις ισχύουσες του Παρατηρητηρίου τιµών
όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των
οικονοµικών προσφορών, εφόσον η ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία έπεται της
έναρξης ισχύος του άρθρου 24 του ν.3846/2010,
8. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
9. Προσφορά υποψηφίου αναδόχου µε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις που ζητούνται
από τη Επιτροπή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισµού.
ΑΡΘΡΟ 23 ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Επιτροπή έχει το δικαίωµα, εφ’ όσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από προσφέροντα την
παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του, καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι
υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δε θεωρείται αντιπροσφορά. Τέτοιου είδους
διευκρινίσεις θα παραδίδονται εγγράφως στην Επιτροπή, µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα
που αυτή θα ορίζει κατά περίπτωση, το οποίο δεν θα είναι µικρότερο των πέντε (5)
εργασίµων ηµερών από τότε που θα ζητηθούν από την Επιτροπή. Από τις διευκρινίσεις που
δίνονται από προσφέροντες, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνον εκείνες
που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία ζητήθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 24 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση:
α. κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού,
β. της συµµετοχής προσφέροντα στο διαγωνισµό,
γ. κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού, ως και την κατακυρωτική
απόφαση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή ως εξής:
α. κατά της προκήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη
δηµοσίευση της προκήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται οι ηµεροµηνίες της
δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης
της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή και η σχετική απόφαση
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
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β. κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη συµµετοχή
προσφέροντα σε αυτόν, ή της νοµιµότητας της διενέργειας του ως προς τη διαδικασία
παραλαβής και αποσφράγισης των προφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του
διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια Επιτροπή και εκδίδεται
η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότησή της.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προσφέροντα σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
γ. κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της γνωστοποίησης
της σχετικής απόφασης στους διαγωνιζόµενους.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο
(2) ηµερών από της υποβολής της.
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των 10 εργάσιµων ηµερών µπορεί να
παραταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
δ. κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των
δικαιολογητικών του άρθρου 25 της παρούσας, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3)
εργασίµων ηµερών, αφότου ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής
απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.
Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται (µειοδότης
του διαγωνισµού), εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.
Η ένσταση εξετάζεται από την αρµόδια Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσµία των 10 εργάσιµων ηµερών µπορεί να
παραταθεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους
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προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές.
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.
Οι προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας,
κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους,
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την έκδοσή τους. Επί της
προσφυγής αποφαίνεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, µετά από γνωµοδότηση
της Επιτροπής. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο
κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου (άρθρο 15 Π.∆. 118/2007 και άρθρο 35 του Ν.
3377/2005/ΦΕΚ 202/Α/19-05-2005).
Οι προσφυγές κατά αποφάσεων αναθετουσών αρχών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών
αρχών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/1997) «∆ικαστική προστασία
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών
προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (άρθρο 77 παρ. 2β’ του
Π.∆. 60/2007, που διατήρησε σε ισχύ το άρθρο 36 του Π.∆. 346/1998). Με το νόµο αυτό έχει
επέλθει προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ,
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 41 της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ, το οποίο παραµένει σε ισχύ
σύµφωνα µε το άρθρο 82 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Αναλυτικότερα εντός πέντε (5) ηµερών,
από την δι’ οιουδήποτε τρόπου λήψη γνώσης της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, ο
διαγωνιζόµενος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής ενώπιον της αναθέτουσας αρχής
(προδικαστική προσφυγή). Η προσφυγή αυτή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση
ασφαλιστικών µέτρων ενώπιον του αρµοδίου δικαιοδοτικού οργάνου σχηµατισµού, χωρίς την
άσκηση της οποίας τα ασφαλιστικά µέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η αναθέτουσα αρχή
υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογηµένα εντός δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της
προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαήµερη προθεσµία τεκµαίρεται η
απόρριψη της προσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα (10) ηµερών από την ρητή ή
σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής µπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, για
τους ίδιους λόγους µε αυτούς της προσφυγής, ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου. Οι
ενστάσεις και οι προσφυγές υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο Υγείας Σητείας.
Οι προσφυγές εξετάζονται µε εισήγηση της Επιτροπής από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισµού, καθώς και οι
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως (µε συστηµένη επιστολή και
τηλεοµοιοτυπία) σε όλους τους διαγωνιζόµενους που συµµετέχουν στα επιµέρους στάδια
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ΑΡΘΡΟ 25 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα,
µαζί µε το Πρακτικό και όλα τα στοιχεία του φακέλου του διαγωνισµού, στην Αναθέτουσα
Αρχή, για την έκδοση της έγγραφης ειδοποίησης.
Η ως άνω έγγραφη ειδοποίηση κοινοποιείται εγγράφως (µε συστηµένη επιστολή και
τηλεοµοιοτυπία) αρχικώς στους λοιπούς συνδιαγωνιζόµενους και, αφού παρέλθουν οι
προθεσµίες του Ν. 2522/1997 για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων της προσωρινής
ενδίκου προστασίας, κοινοποιείται τελικώς στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
Ο διαγωνιζόµενος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε
βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισµένο φάκελο, τα ακόλουθα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά.
Επίσης θα πρέπει να συµπεριλάβει στο παραπάνω Φάκελο συµπληρωµένους τους
παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύµφωνα µε τη νοµική τους µορφή) λαµβάνοντας
υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:
1. Στη

Στήλη

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ»,

περιγράφονται

τα

αντίστοιχα

δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψήφιου αναδόχου που έχει
τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο ανάδοχο το αντίστοιχο
κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών», στο οποίο περιλαµβάνεται το
απαιτούµενο δικαιολογητικό.
Οι Έλληνες Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη
ειδοποίηση.

2.

Απόσπασµα

ποινικού

µητρώου

από

το

οποίο

να

προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί
για αδίκηµα σχετικό µε την
του

δραστηριότητας,

άσκηση
για

της

επαγγελµατικής

τα αδικήµατα της παρ. 1 του

άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικήµατα

της

υπεξαίρεσης,

της

της

απάτης,

της

εκβίασης,

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα αυτό πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ως άνω
έγγραφη ειδοποίηση.
3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει

4.

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση.

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο
υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

κατά

την

ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
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7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.

8.

Έγγραφη

βεβαίωση

προσφερόµενες

τιµές

/Υπεύθυνη

δήλωση

είναι

ή

ίσες

ότι

οι

κατώτερες

του

Παρατηρητηρίου τιµών κατά την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των οικονοµικών προσφορών.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
µαζί µε τον παραπάνω φάκελο.
Οι Αλλοδαποί Πολίτες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Πιστοποιητικό

της

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

αρµόδιας

αρχής

της

χώρας

του

υποψήφιου αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του
οικείου επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως
άνω έγγραφη ειδοποίηση.
2.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί
για αδίκηµα σχετικό µε την
του

δραστηριότητας,

άσκηση
για

της

επαγγελµατικής

τα αδικήµατα της παρ. 1 του

άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, και για τα αδικήµατα

της

υπεξαίρεσης,

της

της

απάτης,

της

εκβίασης,

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό
πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την
ως άνω έγγραφη ειδοποίηση.
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3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη

κατάσταση

που προβλέπεται στο δίκαιο της

χώρας του.
4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο

5.

δίκαιο της χώρας του.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,

συµβολαιογράφου

ή

αρµόδιου

επαγγελµατικού

οργανισµού, στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει
όλους τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους
οποίους ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει
εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης,

κατά

την

ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως

8

άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Έγγραφη βεβαίωση / Υπεύθυνη
προσφερόµενες

τιµές

είναι

ίσες

δήλωση
ή

ότι

κατώτερες

οι
του

Παρατηρητηρίου τιµών κατά την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των οικονοµικών προσφορών.
Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
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περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του
υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε
Υπεύθυνη ∆ήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου
αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την
προσφορά του υποψήφιου αναδόχου εντός του παραπάνω Φακέλου.
Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου αναδόχου σε αυτό
και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε
την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός του.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί
το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη
ειδοποίηση.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει

3.

ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση.

4.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι

ο

υποψήφιος

ανάδοχος

δεν

βρίσκεται

σε

κοινή

εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει ή ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ούτε
τελεί υπό διαδικασία
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5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόµιµος
εκπρόσωπος του υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.

6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς

7.

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

κατά

την

ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως

8.

άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον
που υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο ανάδοχος υποβάλει
την προσφορά του µέσω αντιπροσώπου που δεν είναι

9.

νόµιµος εκπρόσωπός του).
Πρακτικό του οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου
ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα
που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο καθώς και

10.

αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό απαιτείται.
Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου εγγράφου
που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του
διαγωνιζοµένου και τυχόν τροποποιήσεις του
(κωδικοποιηµένο καταστατικό), καθώς και τα αντίστοιχα

11

Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό προβλέπεται.
Έγγραφη βεβαίωση /Υπεύθυνη δήλωση ότι οι
προσφερόµενες τιµές είναι ίσες ή κατώτερες του
Παρατηρητηρίου τιµών κατά την τελευταία ηµέρα της
προθεσµίας υποβολής των οικονοµικών προσφορών.

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού
να

αναπληρωθούν

µε

Ένορκη

∆ήλωση

του

υποψήφιου

αναδόχου

ενώπιον

συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν
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βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά
µαζί µε την Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου εντός του παραπάνω Φακέλου.
Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου
αναδόχου περί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου
επιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο επαγγελµατικό ή εµπορικό
µητρώο. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ως άνω έγγραφη
ειδοποίηση.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας

3.

του.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης
σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο

4.

δίκαιο της χώρας του.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
έκδοσης του τελευταίου 6µήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή
ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας

5.

του.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση
ενώπιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, αν στη
χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής,

συµβολαιογράφου

ή

αρµόδιου

επαγγελµατικού

οργανισµού, στην οποία ο νόµιµος εκπρόσωπος του
υποψήφιου αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισµούς
κοινωνικής
ανάδοχος

ασφάλισης
οφείλει

να

στους

οποίους

καταβάλει

ο

εισφορές

υποψήφιος
για

το
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6.

Πιστοποιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης
που ο υποψήφιος ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη
∆ήλωση της προηγουµένης παραγράφου, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως
προς

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

κατά

την

ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
7.

Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει
ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης.

8.

Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον
που υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος
ανάδοχος υποβάλει την προσφορά του µέσω αντιπροσώπου
που δεν είναι νόµιµος εκπρόσωπός του).

9.

Πρακτικό του οργάνου της διοίκησης του νοµικού προσώπου
ή άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα
που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο καθώς και
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό απαιτείται.

10.

Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου εγγράφου
που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του
διαγωνιζοµένου και τυχόν τροποποιήσεις του
(κωδικοποιηµένο καταστατικό), καθώς και τα αντίστοιχα
Φ.Ε.Κ. δηµοσίευσης, όπου αυτό προβλέπεται.

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του
υποψήφιου αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε
υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιο επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υποψήφιου
αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν βρίσκεται στην
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε την
Προσφορά του υποψήφιου αναδόχου εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών».
Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
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•

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να
κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την
περίπτωση

•

(ηµεδαπό

/

αλλοδαπό

φυσικό

πρόσωπο,

ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο).
Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
όπου :
-

να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το

µέρος του Έργου (ποσοστό συµµετοχής) που αναλαµβάνει
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της
Προσφοράς και ο τρόπος κατανοµής της συνολικής στα
επιµέρους µέλη,
-

να

συνοµολογείται

ρητά

ότι

όλα

τα

µέλη

της

κοινοπραξίας ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
και κάθε τρίτου απεριόριστα, αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και
εις ολόκληρον έκαστος για την υλοποίηση του ∆ιαγωνισµού.
-

να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των Μελών

µεταξύ τους κατά την υλοποίηση του ∆ιαγωνισµού,
-

να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό

και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
(leader)
-

να

ορίζεται

κοινός

εκπρόσωπος

της

Ένωσης/

Κοινοπραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή της
στο

∆ιαγωνισµό

και την εκπροσώπηση της Ένωσης /

Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.
∆ιευκρινίζεται ότι υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου έγγραφου
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής του
δραστηριότητας και για αδικήµατα του άρθρου 43 παρ. 1 του π.δ. 60/2007 και για κάποιο
από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας είναι:
-φυσικά πρόσωπα
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-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
-διαχειριστές Ε.Π.Ε
- Πρόεδρος, ∆/νων Σύµβουλος και µέλη ∆.Σ. για Α.Ε.
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
Το απόσπασµα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από
την ως άνω έγγραφη ειδοποίηση.
Η

αρµόδια

Επιτροπή

προβαίνει

στην

αποσφράγιση

του

παραπάνω

Φακέλου

δικαιολογητικών την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει στην σχετική της πρόσκληση προς
τους διαγωνιζοµένους που δεν έχουν απορριφθεί σε κάποιο από τα προηγούµενα στάδια της
διαδικασίας. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στην
διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης λαµβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Στον ανάδοχο που έγινε κατακύρωση αποστέλλεται απόφαση κατακύρωσης που
περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
Α) το αντικείµενο της προµήθειας,
Β) την ποσότητα,
Γ) την τιµή,
∆) τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η προµήθεια
Ε) την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης,
Στ) τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της παρούσας και της πρόσκλησης καθώς
και µε το σχέδιο σύµβασης που έχει επισυναφθεί στην παρούσα (Παράρτηµα ΙΙΙ της
παρούσης).
Με την ανακοίνωση της ή σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα.
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ΑΡΘΡΟ

26

∆ΙΚΑΙΩΜΑ

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΥΣ

ή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙ∆ΟΥΣ
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε
αιτιολογηµένη γνωµοδότηση µπορεί να προτείνει κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη
ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% στην
περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας.
Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου ποσοστού απαιτείται
προηγούµενη αποδοχή από τον Προµηθευτή.
ΑΡΘΡΟ 27 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής, διατηρεί το δικαίωµα,
χωρίς κανείς από τους µετέχοντες να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση:
α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού
β. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση
όρων και προδιαγραφών της προκήρυξης
γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως
έχει ενσωµατωθεί στο ελληνικό δίκαιο µε το Π.∆. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 28 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο προσφέρων στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, υποχρεούται να προσέλθει σε
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης, για την
υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρεία ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα
έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση.
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης αναγνωρισµένου ιδρύµατος ως
ανωτέρω, που θα ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας του προσφεροµένου είδους χωρίς
Φ.Π.Α., κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 29 της παρούσας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω
προθεσµία, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και να
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αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισµού στον επόµενο κατά σειρά διαγωνιζόµενο. Σε
περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό
διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της Σύµβασης, θα έχει λήξει η ισχύς της
προσφοράς ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς
του, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από το άρθρο 12 της
παρούσας. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται.
ΑΡΘΡΟ 29 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης, η οποία ανέρχεται στο 10% της συνολικής αξίας
των προσφεροµένων ειδών χωρίς Φ.Π.Α., ισχύει έως την επιστροφή της και επιστρέφεται
µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή των ειδών και ύστερα από την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Προκήρυξη,
εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην
Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα σύµφωνα µε τα οριζόµενα περί
µετάφρασης στον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας (άρθρο 454).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Ι.
Η Εγγύηση Συµµετοχής που αφορά στον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε η Σύµβαση,
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης εντός
πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι Εγγυήσεις Συµµετοχής
των υπόλοιπων προσφερόντων τους επιστρέφονται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες
από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
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ΑΡΘΡΟ

30

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ

ΒΑΜΒΑΚΙ(ΟΡΘΟΠΑΝ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
Η Προµήθεια για το ιατρικό βαµβάκι(ορθοπαν) υλοποιείται από τον προϋπολογισµό των
συµµετεχόντων

Νοσοκοµείων.

Ο

ανέρχεται

ΒΑΜΒΑΚΙ>>(ΟΡΘΟΠΑΝ)

προϋπολογισµός
στο

ποσό

για
των

την

προµήθεια

12.948€.

Στα

<<ΙΑΤΡΙΚΟ
παραπάνω

συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος της προµήθειας ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ θα γίνεται
τµηµατικά.
Όλες

οι

πληρωµές

θα

γίνονται

σε

ευρώ

µε

την

προσκόµιση

των

νοµίµων

δικαιολογητικών/παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το
χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου Ο
προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις : 1,5% για το
Μ.Τ.Π.Υ., 2.40% χαρτόσηµο επί του Μ.Τ.Π.Υ., 4% φόρος , 2% υπέρ των οργανισµών
ψυχικής υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ ∆Υσα/Γ.Π./οικ.36932/17-03-09 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 545 Β ΄/24-03-09).
Β’ ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΘΡΟ 31 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Σκοπός της παρούσας προκήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ –Β.Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Γ.Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ “
Τα προαναφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ∆/σης.

Α) Ειδικό βαµβάκι γύψων, υδρόφοβο, 100% βαµβάκι χωρίς ίνες, – (τύπου ορθοπάν ή
ισοδύναµο), για την επίδεση άκρων σε περιπτώσεις εγκαυµάτων, εκτεταµένων
τραυµάτων και να έχει την ικανότητα ισχυρής απορρόφησης των εξιδρωµένων και των
άλλων παραγωγικών υγρών από τις τραυµατικές επιφάνειες. Ατοµικά συσκευασµένο σε
ρολό διαφόρων διαστάσεων. Με σήµανση CE
Β) Ειδικό βαµβάκι γύψων, υδρόφοβο, ειδικό συνθετικό, αφρώδες, υποαλεργικό – (τύπου
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ορθοπάν ή ισοδύναµο), για την επίδεση άκρων σε περιπτώσεις εγκαυµάτων,
εκτεταµένων τραυµάτων και να έχει την ικανότητα ισχυρής απορρόφησης των
εξιδρωµένων και των άλλων παραγωγικών υγρών από τις τραυµατικές επιφάνειες.
Ατοµικά συσκευασµένο σε ρολό διαφόρων διαστάσεων. Με σήµανση CE

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ

85489

85487

85490

85488

85486

85493

85494

205108

205107

85491

205106

205105

205109

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
7,5 CM Χ 2,7 Μ
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
10 CM Χ 3 Μ
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
12 CM Χ 3 Μ
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
15 CM Χ 3 Μ
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
6 CM Χ 3 Μ
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ
10 CM Χ 2,7 Μ
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ
15 CM Χ 2,7 Μ
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ
12 CM
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΥΨΩΝ
6 CM
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
20 CM X 3 M
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
7CM
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
5 CM
ΟΡΘΟΠΑΝ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ ΓΥΨΩΝ
8CM
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

Γ.Ν.
ΣΗΤΕΙΑΣ

Γ.Ν.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Γ.Ν.
ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

180

2.000

300

2.200

250

450

100

2.000

Γ.Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ

Γ.Ν. ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ

2.180
4.150

2.900

1.100

7.750

500

1200

1000

6.000

250
500

250
3.000

3.500

1.000

1.000

2.650

2.650

150

150
90

508,4€

ΣΥΝΟΛΟ

5019,6

820

300

1.210

100

100

15

15

4.171

2.089,232

1000

1.000

1159,8

12.948,03

Το Νοσοκοµείο κατά την υπογραφή της σύµβασης θα διατηρεί το δικαίωµα να
αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξοµειώνει τις ποσότητες
των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά τη διάρκεια της σύµβασης, εντός τις
προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.
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ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Το σύνολο της προµήθειας θα υλοποιηθεί στην Σητεία, Χανιά, Ρέθυµνο, Ηράκλειο, Αγ.
Νικόλαο.

Ο Αν. ∆ιοικητής του Νοσοκοµείου
Μακρονικολάκης Εµµανουήλ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(αρ. σύµβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης κατακύρωσης)
ΠΡΟΣ Τ……. .
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.
1.

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούµε ότι εγγυόµαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
για ποσό ευρώ. . το οποίο τηρείται στη διάθεσή της Υπηρεσίας σας.

2.

Παραιτούµαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των
ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη προσωποπαγών και ιδιαίτερα
οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του
Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώµατα µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα
αυτά.

3.

Σε περίπτωση που αποφανθείτε µε την ελεύθερη και αδέσµευτη κρίση σας την οποία
θα µας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η

δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που

περιγράφεται στο ανωτέρω σηµείο 1, σας δηλώνουµε ότι αναλαµβάνουµε µε την
παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουµε, χωρίς οποιαδήποτε
αντίρρηση, ολόκληρο ή µέρος του ποσού της εγγύησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες σας
και εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία που µας το ζητήσετε. Το ποσό που θα
καταπέσει υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
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4.

Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της
εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.

5.

Σας δηλώνουµε ακόµη ότι η υπόψη εγγύηση µας, θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι
να επιστραφεί σ’ εµάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωση σας ότι
µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραµείνουµε υπεύθυνοι
για την άµεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6.

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας µας που έχουν
χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν
το όριο που έχει καθορίσει ο Νόµος για την Τράπεζά µας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε κάθε εγγυητική επιστολή αναφέρονται:
{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας ……… Οδός ……….. Αριθµός ………
Τ.Κ. .…..}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
β) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
γ) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
δ) ……….οδός ……….αριθµός……….Τ.Κ. ……….
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας}.
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