ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6-2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

6-2016

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

30192700-8
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ.
11.861,3 με Φ.Π.Α.
ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»-ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β’

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

12 ΜΗΝΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
Κομοτηνής, των Κέντρων Υγείας Σαπών και Ιάσμου

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
Κομοτηνής, των Κέντρων Υγείας Σαπών και Ιάσμου

ΑΔΑ
ΑΔΑΜ
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ –ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξης
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου
Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
3.
Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/02-03-2011) «Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
5. Το Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου
2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/Α΄/03.09.2010) όπως ισχύει.
6. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012).
7. το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/18.06.07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
8. Το Ν.3438/2006 άρθρο13 «διαδικασίες για την κανονικότητα της τιμής και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών διενεργούνται από
τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων…».
9. Το Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.
10. το Ν.2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει.
11. το Ν.2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Άλλες διατάξεις»
όπως ισχύει.
12. Το Ν.2859/2000 «περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 248/Α΄/07.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999) όπως ισχύει.
14. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Το α. 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’/22.03.1994) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές
επιχειρήσεις.
16. Tο Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α’/22.11.2010).
17. Της παρούσας διακήρυξης
18. Του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
19. Του Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139Α/27-6-1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών»
20. Του Ν. 2672/98 (ΦΕΚ 290Α/28-12-1998) «Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», άρθρο 14
(Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα).
21. Του Ν.Δ. 496/74 (ΦΕΚ 204Α/19-7-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
22. Του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151Α/16-9-1994) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος», άρθρο 55 (Παρακράτηση φόρου εμπορικών
επιχειρήσεων)
23. ιστ.- Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/1-2-1995) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
24. Του Ν. 3419/05 (ΦΕΚ 297Α/4-12-2005) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3853/10 (ΦΕΚ 90 Α/17-6-2010)
25. Του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68Α/20-3-07) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ιδίως με τον Ν. 3801/09, ΦΕΚ 163Α, άρθρο 46).
26. ΤΟΥ Ν. 3469/06 (ΦΕΚ 131Α/28-6-2006) «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΑΡΘΡΟ 9 (ΣΥΝΤΑΞΗ,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ).
27. ΤΟΥ Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010) : «ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ»
28. Του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101Α/31-7-1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 181 του Ν. 3588/07 (ΦΕΚ 153Α/10-7-2007) «Πτωχευτικός Κώδικας»
29. Το ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α’/01.07.2007) όπως ισχύει.
30.
Το ΠΔ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 138/Α΄/05.06.2003).
Τις αποφάσεις:
1.Την Απόφαση 49/02-10-2014 « Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Ειδών Υγείας έτους 2013 »
2.Την αριθμ. 6311/2014 (Β’ 390) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας « Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Ειδών και Φαρμάκων των
Μονάδων Υγείας και εποπτευομένων φορέων ΠΠΥΦΥ έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το ΠΔΕ τις λοιπές
πηγές»
3. Την με αρίθμ. 86/0 38-22/01/2016 χρήση : 2016 απόφαση δέσμευσης ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου Κομοτηνής.
4. Την ΚΥΑ Αριθμ. K1−802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία
των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης − Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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5.Την υπ. αρίθ. 94064/01-10-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας « Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημοσίων
Μονάδων Υγείας (Δ.Μ.Υ.)».
6.Την υπ. αρ. ΑΠ: 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των δικαιολογητικών των δαπανών του
Δημοσίου για προμήθειες και υπηρεσίες» (ΦΕΚ 431/Β/07.05.1998).
7.Την υπ. αρ. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων».
8.Την υπ’ αριθ. 131/9-03-2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.
9.Την υπ΄ αριθμ. 65/17.07.2015/21.07.2015 (θέμα 1ο ) απόφαση της ΕΠΥ περί σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων
10.Την υπ’ αριθμ. 218/28-05-2016 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου βάσει της οποίας εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
11. Την υπ’ αριθ. 483/27-11-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, με την οποία εγκρίνεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για
Γραφική Υλη, για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, Κέντρο Υγείας Σαπών και Κέντρο Υγείας Ιάσμου.
12. Τον ΑΔΑ 1217/7-8-16 06-04-2016 αριθμό δέσμευσης ποσού για τη διενέργεια του διαγωνισμού, της 4ης ΔΥΠΕ.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, χωρίς δημοσίευση, μετά τη λήψη τριών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ, για δώδεκα μήνες, των ειδών που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών, από την ημερομηνία
πρόγραμμα Διαύγεια και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.

δημοσίευσης της παρούσης στο

2.ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
« ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»
Σισμάνογλου 45
Κομοτηνή 69100
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ
10:00π.μ.

12-05-2016

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας και έως τις 14:30.
Όσες προσφορές υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Είδος με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α’.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που
απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.
3. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (στο εξής Νοσοκομείο)
Η διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής είναι
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ : Σισμάνογλου 45 ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο
: 25313 51351-551 (Γραφείο Διαγωνισμών)
Τηλέφωνο
:25313 51546 (Πρωτόκολλο)
FAX
:25313 51535 (Γραφείο Διαγωνισμών)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
:promithies@komotini-hospital.gr
Δικτυακός Τόπος (URL)
: http://www.komotini-hospital.gr
4.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
I. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα
II. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
III. Συνεταιρισμοί
IV. Κοινοπραξίες Προμηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η
επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
5.Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
ΜΕΡΟΣ Α’ : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΜΕΡΟΣ Β’ : «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ »
ΜΕΡΟΣ Γ’ : «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ»

3

ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής:
http://www.komotini-hospital.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων του
ΕΣΗΔΗΣ.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα παραλάβουν την παρούσα διακήρυξη θα πρέπει να ενημερώσουν εγγράφως το Γ.Ν. Κομοτηνής για
την παραλαβή της, μέσω φαξ στο 2531351535 ή μέσω e –mail στο promithies@komotini-hospital.gr, προκειμένου να είναι
δυνατή η ενημέρωσή τους για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις της διακήρυξης.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παρεληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον αριθμό
σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την είδος διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού, με το
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8)
ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15, παρ.2, περ. α του Π.Δ.118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο
τρεις (3) μέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω
συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο
προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15, παρ.2, περ. α του Π.Δ.118/07.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής ( τμήμα πρωτοκόλλου), Γ.Ν.Κομοτηνής Σισμάνογλου 45 ΤΚ 69100
Κομοτηνή, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού Τετάρτη 11-05-2016 και ώρα 14:30
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Γραφείο Προμηθειών) στις 12-05-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00 πμ
ΑΡΘΡΟ 4. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή και για μέρος της υπό ανάθεση προμήθειας όσον αφορά τα είδη και όχι τις ποσότητες.
- Γίνονται δεκτές προσφορές συνολικά για το Γ.Ν. Κομοτηνής, Κ.Υ. Σαπών και Κ.Υ. Ιάσμου.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Η δαπάνη για την προμήθεια « Γραφικής ύλης» για τις ανάγκες του
Γ.Ν. Κομοτηνής.

Νοσοκομείου Κομοτηνής , θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ
11.367,86 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς ΦΠΑ
9.242,16 €

Η δαπάνη για την προμήθεια « Γραφικής ύλης» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Σαπών και Ιάσμου θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό
της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με ΦΠΑ
Κ.Υ. ΣΑΠΩΝ - 302,67 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ χωρίς ΦΠΑ

Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ – 190,50€

154,51€

246,07 €

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Επί ποινή απόρριψης, οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
Π.Δ.118/2007, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι ενδείξεις:

Τη λέξη προσφορά

Τον πλήρη τίτλο του Ιδρύματος: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Τον αριθμός της διακήρυξης
Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
Τα στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:


Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο θα εσωκλείονται, ΣΕ ΔΥΟ
ΑΝΤΙΤΥΠΑ
(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), επί ποινή απόρριψης, τα δικαιολογητικά συμμετοχής που
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1η της παρούσας διακήρυξης.



Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ
(ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), επί ποινή απόρριψης, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ομαδοποιημένα όπως
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2η της παρούσας διακήρυξης



Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απόρριψης,
ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με το
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος 2 της παρούσας διακήρυξης.

Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα του, η οποία
μονογράφεται από τον προσφέροντα. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση
ασυμφωνίας αυτών.
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) καθώς και οι φάκελοι των
πιθανών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Διευκρινίσεις που δίνονται από τις προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τις δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιών του είτε ύστερα από έγγραφο τις Είδοςς μετά από
σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία που ζητήθηκαν.

8.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπρόθεσμα, την ένσταση του άρθρου 15 παρ.2 α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης,
ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους.

9.

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας κατά είδος.

10.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

11. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση
στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να
αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να
αξιολογηθούν.
12. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων
στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.
13. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξάσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.
14. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισμού.
15. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της
διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΩΝ
1.ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως
και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο
Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:
Α) ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ υποβάλουν
1η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού
β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για:

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ήτοι:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της

5




26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.2)
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)
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 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
(ΦΕΚ 173/Α/95) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (ΦΕΚ 305/Α/2005)
κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεοκοπίας

2η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι και την
ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:
Δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α’, της παρ.2, του άρθρου 6, του Π.Δ.118/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από
παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
2. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ.60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε
αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
3. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι:
Ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
4. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο
και τι ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών
της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται
αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
3η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
1. Να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ.118/2007, κατά περίπτωση:
Α) Εφόσον ο προσφέρων κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, να δηλώνεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί,
καθώς και ο τόπος εγκατάστασής της.
Β) Στην περίπτωση που δεν θα κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν σε δική του επιχειρηματική μονάδα, να δηλώνεται στην προσφορά η
επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί και ο τόπος εγκατάστασής της.
Επίσης, πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Νοσοκομείο, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά την μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι του προσφέροντα την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε
περίπτωση κατακύρωσης σ’ αυτόν.
Εάν διαπιστωθεί από το νοσοκομείο, ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν, στην επιχειρηματική
μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
2.

Να δηλώνεται ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το
διεθνές πρότυπο EN ISO ή ισοδύναμο και τις δηλώσεις συμμόρφωσης CE.

4η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση
3. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
4. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
5. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
6. Να ορίζεται ο χρόνος ισχύος προσφορών
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: Η ημερομηνία υπογραφής των ως άνω δηλώσεων, πρέπει - με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς ως
απαράδεκτης –να είναι εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3 του Ν. 4250/26-3-2014
Παραστατικά εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1, περ. γ, του Π.Δ.118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
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Β)ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ υποβάλουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α «ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ»
Στην 2η υπεύθυνη δήλωση του εδαφίου Α,
εκτός των ως άνω αναφερομένων, θα αναφέρεται ότι ο συμμετέχων δεν τελεί υπό κοινή
εκκαθάριση του Ν.2190/1920, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό
άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε.
και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ υποβάλλουν στο φάκελο συμμετοχής στο διαγωνισμό τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά του εδαφίου Α «ΕΛΛΗΝΕΣ ή ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ του συνεταιρισμού.
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το
αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ’ αυτών
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της αναθέτουσας αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
H μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον
διαγωνισμό.
2.ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στον φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ), επί ποινή
απόρριψης, τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, ομαδοποιημένα ως εξής:
Α)Προσφερόμενα είδη και Τεχνικά χαρακτηριστικά: στην ενότητα αυτή περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων
ειδών και οι τεχνικές προδιαγραφές τους. Επίσης πρέπει να περιλαμβάνεται υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια,
τεχνικά φυλλάδια κλπ, από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης.
Β) Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές: η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το Αναλυτικό Φύλλο
Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος 1 του ΜΕΡΟΥΣ Γ’ της παρούσας
διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι, θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης:
 να δηλώνεται ρητά η συμμόρφωση ή απόκλιση από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές των ειδών όπως αναφέρονται στο Μέρος Β’
 να υπάρχει αναλυτική περιγραφή όπου ζητείται και σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει
αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, που κατά την κρίση του υποψήφιου προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου
Συμμόρφωσης και από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της διακήρυξης. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη
συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, σελ. 4, παράγραφος 4,
κλπ). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η
αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.18)
 σε περίπτωση απόκλισης από τις ζητούμενες προδιαγραφές των ειδών, να προσδιοριστεί η απόκλιση αυτή. Προσφορές που αποκλίνουν
από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα, δεv απορρίπτονται προσφορές, όταν oι αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

3.ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στον φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
Οικονομικής Προσφοράς της παρούσας πρόσκλησης.
Διευκρινίζεται ότι:
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σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα

Α/Α
ΔΙΑΚΗΡ
ΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑ
ΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΔΙΑΚΗΡ
ΥΞΗΣ

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΟ
ΕΙΔΟΣ /
ΚΩΔΙΚΟ
Σ
ΕΤΑΙΡΙΑ
Σ/ΠΕΡΙΓ
ΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ/
ΧΩΡΗΤΙ
ΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΚΕΥΑ
ΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ
ΣΥΜΦΩΝ
Α ΜΕ
ΤΗΝ
ΔΙΑΚΗΡ
ΥΞΗ

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤ
Ο ΦΠΑ

ΠΡΟΣΦΕ
ΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟ
Σ ΜΕ
Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘ
ΕΙΑΣ

Α/Α
ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΤΗΡΙ
ΟΥ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΤΗ
ΡΗΤΗΡΙ
ΟΥ

1. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες
διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την είδος.
3. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος και κάθε τύπο προσφερόμενου είδους. Είδος ή
προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή,
θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη
ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της
διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα
με την τιμή προσφοράς.
7. Οι τιμές που δίνονται στην οικονομική προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία δεκαδικά ψηφία.
8. Προσφορές, που οι τιμές τους υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του παρατηρητηρίου τιμών, απορρίπτονται.
9. Στην οικονομική προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα αναγράφουν απαραίτητα και τον κωδικό του είδους στο παρατηρητήριο τιμών καθώς
και την τελευταία τιμή του πριν την κατάθεση της προσφοράς.
ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας
του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερου του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της
προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την είδος, πριν τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται
υποχρεωτικά, εκτός εάν το νοσοκομείο κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί
πριν την πάροδο του ανωτάτου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται
στην Είδος για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο εκτός και αν από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστωθεί ότι υπάρχει λόγος
διακοπής και ο έλεγχος των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνει σε άλλη φάση. Σε αυτή την περίπτωση, σε πρώτη φάση θα γίνει η
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, θα συνταχθεί πρακτικό και
αφού ληφθεί απόφαση επί αυτού από το ΔΣ του νοσοκομείου θα ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες επί των αποτελεσμάτων.
Η αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα
πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης διαδικασίας.
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Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, αιτιολογημένη
γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν
ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςς. Η διαπίστωση για τη συμφωνία ή ασυμφωνία με τις
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από τη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γίνεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, οργάνου.
Στη διαδικασία έχουν δικαίωμα να παρίστανται εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιριών, μετά την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού
εκπροσώπησης, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των προσφορών. Εταιρίες που δεν παρέστησαν στη διαδικασία, αλλά επιθυμούν να λάβουν γνώση
των προσφορών, καλούνται σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει προς τούτο το νοσοκομείο, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά τους.
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών δύναται, λόγω του πλήθους των προσφορών, να ολοκληρωθεί σε
μεταγενέστερη της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, ημερομηνία.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την επικύρωσή του από το Δ.Σ. του νοσοκομείου, με σχετική απόφαση, η
οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές
που ορίζονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της παρούσας
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης αποφασίζει την κατανομή της
προς ανάθεσης ποσότητας εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
,Εφόσον το υλικό ή το είδος δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που
προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης αφού όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός,
προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.
Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει τον παρόντα διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
ιδίως για (i) παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, (ii) εάν το αποτέλεσμα της
διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για το Ίδρυμα, (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζόμενων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού, (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση
με το διαγωνισμό. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δε θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε
λόγο.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγηση, διατηρεί το δικαίωμα
κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού για μέρος των υπό προμήθεια ειδών, που σε καμία περίπτωση δεν θα αναλογεί σε ποσοστό
μικρότερο του 50% ή να αυξηθεί κατά 30% του συνολικά προβλεπόμενου στη Διακήρυξη.
Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερου ποσοστού των προσφερόμενων ειδών και ειδών, από το αρχικά προβλεπόμενο στη
Διακήρυξη, σε καμία όμως περίπτωση σε ποσοστό μεγαλύτερο των οριζομένων με το άρθρου 21 του ΠΔ 118/07. Για κατακύρωση της
ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση και της οικονομικής αξιολόγησης των προσφορών, οι μειοδότες στους οποίους θα γίνει κατακύρωση, καλούνται να
υποβάλλουν, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτούς, με βεβαίωση παραλαβής ή
σύμφωνα με το Ν.2672/1998, σφραγισμένο φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης.
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα αποσφραγιστούν σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax.
Στη διαδικασία έχουν δικαίωμα να παρίστανται εκπρόσωποι των συμμετεχουσών εταιριών, μετά την προσκόμιση νόμιμου παραστατικού
εκπροσώπησης, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών. Εταιρίες που δεν παρέστησαν στη διαδικασία, αλλά επιθυμούν
να λάβουν γνώση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, καλούνται σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει προς τούτο το νοσοκομείο, μετά από σχετικό
έγγραφο αίτημά τους.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την επικύρωσή του από το Δ.Σ. του νοσοκομείου, με σχετική απόφαση, η οποία
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.
Α.

ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ υποβάλλουν τα παρακάτω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

3.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων ii και iii εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
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4.

Β.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

3.

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

4.

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να
παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ:
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδυνάμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης
του τελευταίου τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
Επί ημεδαπών νομικών προσώπων: οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και οι Ε.Ε., θα πρέπει να προσκομίζουν τα ποινικά μητρώα των διαχειριστών, οι δε
Α.Ε. του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου
Επί αλλοδαπών νομικών προσώπων: απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή
για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεοκοπίας.

2.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

3.

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική
εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (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).
Επί ημεδαπών ανώνυμων εταιριών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης εκδίδονται όσον αφορά την κοινή εκκαθάριση από
την αρμόδια Είδος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε.,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄και 7β.12 του Ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά την ειδική εκκαθάριση
του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί
ημεδαπών Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της
συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν εκδίδονται, σε αντικατάσταση αυτών, απαιτείται ένορκη βεβαίωση
(τελευταίου 6μήνου από της παρούσας κοινοποίησης) στην οποία να αναφέρεται ότι η εταιρία δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω
νομοθετήματος καθώς και υπό ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης ειδικής εκκαθάρισης του ανωτέρω νομοθετήματος.

4.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω
ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά, θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα
αναγράφεται ο οργανισμός ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και
των εργοδοτών και των διοικούντων των εταιριών, καθώς και αντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας, από το οποίο θα προκύπτει η
σύνθεση του Δ.Σ. αυτής.
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων ii και iii εκδίδονται με βάση την
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκαταστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

5.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους,
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως
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άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος,
από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
Δ.

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:
1.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Δ.Σ.
δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

2. Τα δικαιολογητικά του εδαφίου Α. «ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», προκειμένου για ημεδαπούς συνεταιρισμούς, και του εδαφίου Β. «ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ»,
προκειμένου για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς.
3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
Η ένωση υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιαδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της
κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το 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 εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Σε περίπτωση, που σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή δεν καλύπτονται όλες οι αναφερόμενες περιπτώσεις, δύνανται να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
Στην κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και
ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό.
ΑΡΘΡΟ 11: ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του νοσοκομείου και των εταιριών που έχουν καταθέσει προσηκόντως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υπογράφονται
συμβάσεις.
1.

Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα. Το νοσοκομείο συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του
προμηθευτή, με την οποία αυτός συμμετείχε στο διαγωνισμό και η οποία έγινε δεκτή με την κατακύρωσή του σ’ αυτήν. Δε χωρά οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε κατά οποιοδήποτε τρόπο, τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από
συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης με την οποία
συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

2.

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει, σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
αυτής. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών, ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

3.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του
νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.118/2007.

4.

Η σύμβαση είναι δυνατόν να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον τα είδη χορηγηθούν από Δημόσια Είδος ή για τα είδη αυτά
υπογραφεί σύμβαση από αρμόδια Υπουργεία ή την 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης.

5.

Ο προμηθευτής δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτους, απαιτήσεις του κατά του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, χωρίς την
έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι περί προμηθειών διατάξεις τους Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

6.

Ο προμηθευτής και το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ
τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κομοτηνής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι
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πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των
συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν
δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
προηγούμενη παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 6 της παρούσας.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης
3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακήρυξης
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
9. Προσφορά, που οι τιμές της υπερβαίνουν τις αντίστοιχες του παρατηρητηρίου τιμών.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
11. Ασυνήθιστα χαμηλή Οικονομική Προσφορά και συγκεκριμένα μικρότερη του 40% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου. Στην περίπτωση αυτή
θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο, έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής του προσφοράς. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.
12. Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης
Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
13. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
14. Απόκλιση από τα ζητούμενα του άρθρου 9 της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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 γλώσσα,
θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2

Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους κλπ, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής
υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

3.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το
5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

6.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει σταδιακά, καθώς, τόσο στη διακήρυξη, όσο και στη σύμβαση, προβλέπεται τμηματική παράδοση
των προς προμήθεια ειδών, μετά την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών, που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/2007.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου, καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή ή την 4η ΔΥΠΕ, εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή
του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή ή η 4η ΔΥΠΕ (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»
(ΦΕΚ 138/Α/05-06-2003), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται ‘όχληση από το συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή
του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος, όπως κάθε
φορά αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε δαπάνη απαιτούμενη για την ολοκλήρωση της προμήθειας, πλην του Φ.Π.Α. ο
οποίος βαρύνει το Νοσοκομείο και την 4η ΔΥΠΕ.
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων προμηθειών υγείας, παρακρατείται ποσοστό 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την
αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε είδους παρακρατήσεων υπέρ τρίτων, υπέρ του ειδικού κωδικού «Κεφάλαιο Κοινωνικής και ανθρωπιστικής Αντίληψης»,
σύμφωνα με την αριθμ.ΔΥ6α/Γ.Π./οικ.36932/17-03-2009 ΚΥΑ.
Κράτηση 0,10% επί της αξίας της σύμβασης ( εκτός του ΦΠΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012.
Κατά το δειγματισμό των προσφερόμενων υλικών σε περίπτωση αποστολής δειγμάτων προς ανάλυση στο Γενικό Χημείο του Κράτους, το κόστος
καλύπτεται από τον εκάστοτε προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 16.ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην προθεσμία του ορίστηκε,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισμού.
2. Με τη ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του απορρέει από
αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα υλικά μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε.
3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν Η προμήθεια ή το(α) υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε με ευθύνη του
Δημοσίου ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής , ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β) Ανάθεση της σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή στον επόμενο προσφέροντα που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή
έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί νέα ανάθεση του προμήθειας κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του
αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
γ) Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10%της αξίας του προμήθειας για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του
δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει Η προμήθεια μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις
βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώματος αυτού.
δ) Σε περίπτωση που η ανάθεση προμήθειας γίνει με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση ,κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του,
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.
Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ.118/2007.

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Η παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές.
2.Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το είδος, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από
τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
3. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση των πάσης φύσεως μεταχειρισμένων υλικών.
Η οριστική παραλαβή θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό από το Νοσοκομείο.
ΑΡΘΡΟ 18. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 19. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει
υπόψη του οιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.
Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία
εκτελείται από μέλη της Ομάδας προμήθειας, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα σύμβαση. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο προμηθευτής υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Ν.3310/05 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3414/05.

ΑΡΘΡΟ 20. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

13

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δε θεωρούνται για τον προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και
ελέγχου του προμηθευτή.
Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει
να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών
από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών
από λήψεως του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 20. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’
αφορμής της, η αναθέτουσα αρχή και ο προμηθευτής καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι
τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κομοτηνή.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δυο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση, προσφυγή των συμβαλλομένων αντί
στα δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνική δικαστήρια και τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
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ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8

A/A

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

1
2

Μολύβια κοινά ξύλινα (κωδ.50)
Στυλό διαρκείας (μπλε = 900, μαύροι = 300, κόκκινοι=100)

Τεμάχιο
Τεμάχιο

3

Μαρκαδόροι χονδροί (μπλε = 200 κόκκινοι = 100, μαύροι = 200)

Τεμάχιο

4

Γόμες

Τεμάχιο

5
6
7

Γομολάστιχες λευκές και κόκκινες
Ξύστρες μεταλλικές
Διορθωτικά γραφής με διαλυτικό (σετ)

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

15

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ

τεμαχια
Κ.Υ.
ΣΑΠΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗΣ
Κ.Υ.
ΣΑΠΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ

τεμάχια
Κ.Υ.
ΙΑΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΙΜΗΣ
Κ.Υ.
ΙΑΣΜΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ

100

17,22

25

4,305

1250

246,00

40

7,872

10

1,968

485

223,10

10

4,6

5

2,3

60
50
30

54,61
9,23
5,54

189

213,87

9

10,1844

3

3,3948

8

Συνδετήρες
από 100 τεμ,

(78mm= 200 κουτιά

Κουτια

9

Συνδετήρες
από 100 τεμ,

(50mm= 200 κουτιά

Κουτια

10

11

Συνδετήρες 33mm = 400 κουτιά από 100 τεμ)

380

102,83

285

231,36

300

280,44

40

260,76

30

247,23

275

98,09

100
25
40
450
0
80
15
100
230
60

49,20
17,22
10,82
38,75
0,00
29,52
4,80
77,49
166,91
110,70

20

5,412

15

12,177

Κουτια

Συρραπτικές μηχανές (PRIMULA No 6=30TEM)

Τεμάχιο

12

Συρραπτικές μηχανές (PRIMULA , No12=15)

Τεμάχιο

13

Τελάκια συρραπτικής μηχανής
των 1000 τεμαχίων,

14

Τελάκια συρραπτικής μηχανής μεγάλα 126(24/6) = 100 κουτιά των 1000 τεμαχίων

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ταμπόν (Νο 2=μπλε=10, λευκά=5)
Μελάνη ταμπόν (μπλε=30, μαυρη=5, κοκκινη=5)
Καρμπόν χειρός (πλαστικοποιημένο) 400 τεμ.
Ταινίες αριθμομηχανής
Σελοτέιπ (12 Χ 33)
Θήκες Σελοτέιπ
Ταινίες δεμάτων
Επιτραπέζια ημερολόγια
Βάσεις ημερολογίου μεταλλικές

(μικρά 2000/64 ή 6/4= 300 κουτιά

Κουτιά

20

7,134

5

1,7835

10
10
50
30

5
10

3,444
2,706

5

6,888
2,706
4,305
7,011
0
1,599

20

14,514

Κουτιά

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
16

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Χαρτάκια τύπου “post it”
Αυτοκόλλητες ετικέτες μεσαίου μεγέθους 20 τεμ. (50Χ72) Νο 28
Ζελατίνες (συσκευασία 100 τεμ.)
Πλαστικές ραφιέρες γραφείου
Κόλλες αναφοράς
Μπλοκ αποδείξεων
Ημερολόγια – Δερμάτινα βιβλία
Κλασέρ (Α4 = 1000)
Κλασέρ πιάστρα -ντοσιε
Φάκελοι με αυτιά
Φάκελοι με έλασμα
Φάκελοι με λάστιχο
Φάκελοι αλληλογραφίας Α4=2200
Φάκελοι αλληλογραφίας διαστασεων 23χ32 περίπου
Φάκελοι κίτρινοι ακτινογραφιών
Τετράδια 80φύλλων
Κουτιά FIPPER λάστιχο 8cm περίπου
Ευρετήριο
Δακτυλοβρεκτύρας απλός
Ετικέτες (BARCOOD)
Μπλόκ απουσιών
Επιτραπέζιο ημερολόγιο γραφείου 13Φύλλων περίπου, διαστάσεων 48x35 περίπου
Βιβλία φυλλάδα
ΣΥΝΟΛΟ

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

17

50
70
45
100
1430
50
70
985
595
1145
1155
955
3250
1900
15200
50
100
20
20
300
20
71
191

18,45
90,41
110,70
178,35
35,18
55,35
229,03
1.429,63
731,85
197,17
255,72
587,33
19,99
9,35
2.617,44
49,20
246,00
93,48
12,30
804,42
46,74
349,32
704,79
11.367,86

10

24,6

5
5
5
50
40
40
50
50
500

16,359
7,257
6,15
8,61
8,856
24,6
0,3075
0,246
86,1

5
5

24,6
18,45
302,67

15

36,9

70

1,722

5
10

16,359
14,514

5
5
5
300
50
300

0,861
1,107
3,075
1,845
0,246
51,66

4
4

19,68
14,76
190,50

Γ’
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ CPV 30192700-8

A/A

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ZHTOYMENH
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

125

1
2

Μολύβια κοινά ξύλινα (κωδ.50)
Στυλό διαρκείας (μπλε = 900, μαύροι = 300, κόκκινοι=100)

Τεμάχιο
Τεμάχιο

3

Μαρκαδόροι χονδροί (μπλε = 200 κόκκινοι = 100, μαύροι =
200)

Τεμάχιο

4

Γόμες

Τεμάχιο

5
6
7

Γομολάστιχες λευκές και κόκκινες
Ξύστρες μεταλλικές
Διορθωτικά γραφής με διαλυτικό (σετ)

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

8

Συνδετήρες
(78mm= 200 κουτιά από 100 τεμ,

Κουτια

9

Συνδετήρες
(50mm= 200 κουτιά από 100 τεμ,

Κουτια

1300

500
60
50
30

201

400

300
10

Συνδετήρες 33mm = 400 κουτιά από 100 τεμ)

Κουτια

300
11

Συρραπτικές μηχανές (PRIMULA No 6=30TEM)

Τεμάχιο

12

Συρραπτικές μηχανές (PRIMULA , No12=15)

Τεμάχιο

13

Τελάκια συρραπτικής μηχανής
2000/64 ή 6/4= 300 κουτιά των 1000 τεμαχίων,

14

Τελάκια συρραπτικής μηχανής μεγάλα 126(24/6) = 100
κουτιά των 1000 τεμαχίων

40

30
(μικρά

Κουτιά

300
Κουτιά

100

18

ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

15

Ταμπόν (Νο 2=μπλε=10, λευκά=5)

Τεμάχιο

16

Μελάνη ταμπόν (μπλε=30, μαυρη=5, κοκκινη=5)

Τεμάχιο

17

Καρμπόν χειρός (πλαστικοποιημένο) 400 τεμ.

Τεμάχιο

18
19
20
21
22
23
24
25

Ταινίες αριθμομηχανής
Σελοτέιπ (12 Χ 33)
Θήκες Σελοτέιπ
Ταινίες δεμάτων
Επιτραπέζια ημερολόγια
Βάσεις ημερολογίου μεταλλικές
Χαρτάκια τύπου “post it”
Αυτοκόλλητες ετικέτες μεσαίου μεγέθους 20 τεμ. (50Χ72)
Νο 28

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

26

Ζελατίνες (συσκευασία 100 τεμ.)

Τεμάχιο

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Πλαστικές ραφιέρες γραφείου
Κόλλες αναφοράς
Μπλοκ αποδείξεων
Ημερολόγια – Δερμάτινα βιβλία
Κλασέρ (Α4 = 1000)
Κλασέρ πιάστρα -ντοσιε
Φάκελοι με αυτιά
Φάκελοι με έλασμα
Φάκελοι με λάστιχο
Φάκελοι αλληλογραφίας Α4=2200
Φάκελοι αλληλογραφίας διαστασεων 23χ32 περίπου

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

38
39
40
41
42
43
44
45

Φάκελοι κίτρινοι ακτινογραφιών
Τετράδια 80φύλλων
Κουτιά FIPPER λάστιχο 8cm περίπου
Ευρετήριο
Δακτυλοβρεκτύρας απλός
Ετικέτες (BARCOOD)
Μπλόκ απουσιών
Επιτραπέζιο ημερολόγιο γραφείου 13Φύλλων περίπου,
διαστάσεων 48x35 περίπου
Βιβλία φυλλάδα
ΣΥΝΟΛΟ

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

40

60

500
30
80
20
100
250
60
50

70

46

Τεμάχιο

70
100
1500
50
80
1000
600
1200
1200
1000
3600
2000
16000
50
100
20
20
300
20
80
200

Επί ποινή αποκλεισμού να δοθεί φύλλο συμμόρφωσης ως προς το παραπάνω παράρτημα του μέρους Γ΄ τηρώντας την ίδια σειρά, με
αναλυτική περιγραφή όπου ζητείται και με σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά
Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές
μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ, που κατά την κρίση του υποψήφιου προμηθευτή τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πίνακα
Συμμόρφωσης και από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Είναι απαραίτητη η πληρέστερη
συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, σελ. 4, παράγραφος 4, κλπ).
Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη
παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.18)
ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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