ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
« ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ »
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ. 2273-0-83150
FAX . 2273-0-28968
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την ανάδειξη αναδόχου εργασιών καθαριότητας ΚΥΚ Καρλοβάσου
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κριτήριο Αξιολόγησης

Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού

Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού
Προϋπολογισμός Δαπάνης (διετίας)
Κωδικός CPV

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
Ημερομηνία: 29 / 07 / 2009
Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 12:00 μμ
Οικονομικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος
Παντελεήμων ».

271.200,00 € Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
90911200-8

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ.
Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό
Τύπο
Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της

03 / 06 / 2009
08 / 06 / 2009

08 / 06 / 2009

Εφημερίδας της Κυβέρνησης

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΥ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3343

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 02/06/2009

Προϋπολογισμού συνολικής δαπάνης:271.200,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου ως Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και έχοντας
υπόψη τις σχετικές διατάξεις νόμων

Προκηρύσσει
Δημόσιο ανοικτό αξιολογικό διαγωνισμό με κατάθεση γραπτών σφραγισμένων
προσφορών, την 29-07-2009.., ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ για την Ανάδειξη
αναδόχου που θα αναλάβει τις εργασίες καθαρισμού των χώρων του ΚΥ
Καρλοβάσου για δύο (2) έτη, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία 52 ημερών, από την
ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στην Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Ελληνικό τύπο.
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ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 1: ΕΙΔΟΣ
Δημόσιος Ανοιχτός Αξιολογικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου που θα
αναλάβει το έργο καθαρισμός των χώρων του Νοσοκομείου με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του ΜΕΡΟΥΣ Β’ της
παρούσας. Κατωτέρω για τους σκοπούς της παρούσας Διακήρυξης εφαρμόζονται οι
εξής ορισμοί :
1. Αναθέτουσα Αρχή : Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου που θα υπογράψει με τον
Ανάδοχο τη σύμβαση για την εκτέλεση των υπηρεσιών καθαριότητας.
2. Ανάδοχος / Πάροχος υπηρεσιών : Ο διαγωνιζόμενος στον οποίο κατακυρώθηκε
ο διαγωνισμός και θα κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση και να παρέχει τις υπηρεσίες
καθαριότητας.
3. Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών (της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου παρόχου των υπηρεσιών) για τις
προκηρυσσόμενες υπηρεσίες καθαριότητας.
4. Φορέας Διενέργειας Διαγωνισμού : Φορέας του άρθρου 9 Ν.3580/2007 και στην
προκειμένη περίπτωση το Νοσοκομείο, ο οποίος θα διενεργήσει τον διαγωνισμό, για
την κάλυψη των αναγκών του οποίου διεξάγεται ο παρών διαγωνισμός.
5. Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με
τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την συμπληρώνουν
και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το
τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου
και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
6. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.
7. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη
του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα
ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των
κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
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ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό: 271.200,00 €

διακόσια

εβδομήντα χιλιάδες διακόσια ευρώ με την επιφύλαξη του Ν. 2955/01, άρθρο 4,
παρ.3. Η δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΥ
Καρλοβάσου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο καθαρισμός των χώρων του ΚΥ Καρλοβάσου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις
Τεχνικές Προδιαγραφές του Μέρους Β’ της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Περίληψη της παρούσας έχει σταλεί:
 Για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
 Για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο στις Εφημερίδες:
1)Ηχώ των δημοπρασιών

2) Δημοπρασιακή

3) Σαμιακός Τύπος
 Για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων.
 Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:
1)Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Σάμου.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου σύμφωνα με το Ν. 3580/2007 και του
αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση. Η σύμβαση αυτή θα έχει διάρκεια δύο (2) ετών
με δυνατότητα του Δ.Σ του Νοσοκομείου και κατόπιν εγκρίσεως από την ΕΠΥ να
την παρατείνει μονομερώς για ένα (1) ακόμη έτος και επιπλέον έξι (6) μήνες μόνον
μετά από γραπτή συναίνεση του αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Νοσοκομείου.
Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη της
ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, έναντι απόδειξης.
Διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από το Νοσοκομείο
εγγράφως μετά από σχετικό γραπτό αίτημα των ενδιαφερομένων. Ειδικότερα 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 ΠΔ 118, αυτές
παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες 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
πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε περίπτωση επείγοντος, η
προθεσμία αυτή συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Αιτήματα παροχής
πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.
Θα

αποσταλεί

έγγραφη

απάντηση

σχετικά

με

όλες

τις

διευκρινίσεις

ή

συμπληρωματικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους
(μέσω fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας το θέμα τον αριθμό της
Διακήρυξης) εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί
έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (fax, e-mail). Η αποστολή της έγγραφης
απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την
ημερομηνία της υποβολής των προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο Νοσοκομείο, θα
κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών του Φορέα Διενέργειας του διαγωνισμού και θα
ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών. Το
Τμήμα Προμηθειών του Φορέα Διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλει αμελλητί τις
αιτήσεις διευκρινήσεων προς την ΕΠΥ.
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Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του
για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους
οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας
Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει
την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του
σελίδες, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και
την ακρίβεια των κειμένων που λαμβάνονται μέσω του Web site. Οι παρεχόμενες από
την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο
της διακήρυξης.
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 29-07-2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ.
στο Νοσοκομείο ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των
προσφορών που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητή
του Νοσοκομείου.
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει, μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας Τεχνικής Αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών από το Διοικητικό Συμβούλιο του
Νοσοκομείου , σε τόπο, ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους διαγωνιζόμενους.

ΑΡΘΡΟ 8: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Οι

υποψήφιοι,

που

υπέβαλαν

προσφορά

παρευρίσκονται

στη

διαδικασία

αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των υπολοίπων προσφορών των
υποψηφίων που υποβλήθηκαν. Συγκεκριμένα έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του
περιεχομένου των φακέλων δικαιολογητικών (άρθρου 6, παρ 1, ΠΔ 118/2007) και
της τεχνικής προσφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 9: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρου 6, παρ 2, ΠΔ 118/2007)
Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η
Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών, προσκαλεί τον προς
κατακύρωση διαγωνιζόμενο όπως εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, υποβάλει τα
δικαιολογητικά του άρθρου 6, παρ. 2 που ΠΔ 118/2007. Η Επιτροπή Διαγωνισμού &
Αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί προς τους
συμμετέχοντες με σχετική ανακοίνωσή της.

ΑΡΘΡΟ 10: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρου 6, παρ 2, ΠΔ 118/2007)
Οι υποψήφιοι, που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση
των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Η πρόσβαση των υποψηφίων στα
δικαιολογητικά άρθρου 6, παρ.2 ΠΔ 118/2007, που υποβλήθηκαν θα είναι επιτρεπτή
σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί με σχετική ανακοίνωση, σε αυτούς
που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης.
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ΑΡΘΡΟ 11: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διέπεται κύρια από :
1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα

και

Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007), με το οποίο έγινε
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων,
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.
3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α’ 150 /10-72007), συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
4. To Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α’ 247 /27-11-1995)
5. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 134 /18-6-2007)
7. Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
8. Το Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974)
9. Το Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 159 /3-8-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής
των Ν. 3310/2005 και 3414/2005.
10. Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’
30 /14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-112005).
11. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΥ
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11-4-1996), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005
και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
12. Την υπ’αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007)
13. Την

υπ’αρ.

1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005

απόφαση

του

Υφυπουργού

Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν
εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005)
14. Το Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων
Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199 /28-9-1999), άρθρο 8
(Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 Ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως
το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά ην έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
15. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007)
16. Την υπ’αρ. 18130/11-7-2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός
ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών),
ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των
νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1226/17-7-2007)
17. Το Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ Α’ 178 /8-9-1997) περί Δικαστικής προστασίας, κατά το
στάδιο που προηγείται της σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών
Προμηθειών και Υπηρεσιών με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ.
18. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
19. Το Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202/19-8-2005) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση
της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς –
Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35.
20. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003).
21. Την 6005/ 28-03-2009 εγκύκλιο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας για την
έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης.
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22. Την 6/07-05-2009 απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου για την
έγκριση διενέργειας του παρόντα διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί,
εφόσον ασκούν δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο του παρόντος
διαγωνισμού.
(β) Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007.
(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.
Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν
ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα
πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του
κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007.
Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα
πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, (άρθρο. 4 Π.Δ. 60/2007).
Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος “πάροχος υπηρεσιών” αφορά όλες τις
προαναφερθείσες στα (α) , (β) και (γ) κατηγορίες. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών και
οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους.

ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά
τους

στον

κυρίως

φάκελο,

εγκαίρως
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά
περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:
Α. Έλληνες Πολίτες
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
με ΦΠΑ και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και

2.
3.

άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν

η

συμμετοχή

γίνεται

δια

αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:



Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο

συμμετέχουν οι προσφέροντες.



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1.

για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•

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 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
•

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/EOK του Συμβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΥ
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Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2.

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3.

για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι δεν τελούν:



Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. 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



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην
περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.



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, και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
Π.Δ.118/2007.
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Β. Αλλοδαποί
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
με ΦΠΑ και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α΄ και

2.
3.

άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν

η

συμμετοχή

γίνεται

δια

αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:



Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο

συμμετέχουν οι προσφέροντες.



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1.

για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
•

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 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
•

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/EOK του Συμβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν.
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΥ
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2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2.

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης,

πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3.

για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι δεν τελούν:



Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. 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



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι είναι:
α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς

τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην
περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,
δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η
επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.



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 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης
(πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
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Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες
πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. 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 Νόμιμο
2.

Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των
ανωτέρω

ιδιοτήτων

και

της

εξουσίας

έκδοσης

παραστατικού

εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας
(Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
•

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας

•

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας

•

Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την

αρμόδια αρχή ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή
δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που
έχουν επέλθει στο καταστατικό του νομικού προσώπου και, εφόσον
υπάρχουν μεταβολές, τα σχετικά ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις
σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις (για την περίπτωση των Ε.Π.Ε.).
•

Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)

του νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι
αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.
•

Πρακτικό

απόφασης

Δ.Σ.

περί

εγκρίσεως

συμμετοχής

στο

Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει
την προσφορά
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας
(Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και
του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
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2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και
πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή
2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή
λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και
λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το
τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία,
που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς.
Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό
νομιμοποιητικό όρο.
Δ. Συνεταιρισμοί
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως
ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι :


το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο

έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και


οι

απαιτούμενες

κατά

τα

ανωτέρω

υπεύθυνες

δηλώσεις

υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. Ενώσεις παρόχων υπηρεσιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α/α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε

πάροχο

υπηρεσιών, που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι
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η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Δήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, νόμιμα θεωρημένη για το

2.

γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το
αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, 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.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά
λόγο αποκλεισμού του παρόχου υπηρεσιών από τον διαγωνισμό.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από
τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη
μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον
αρμόδιας

δικαστικής

ή διοικητικής

αρχής,

συμβολαιογράφου

ή

αρμόδιου

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση
αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.

ΣΤ.

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών

α. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως
τροποποιημένος ισχύει, οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν στον
παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε
οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία με ποσοστό
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι μετοχές της
εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού
προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής
μορφής, πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια
ανώνυμες εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%), οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του
τελευταίου φυσικού προσώπου.
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β. Ως προς ό,τι αφορά τις ημεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα
ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η
ελληνική ανώνυμη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νομικής μορφής οντότητα, στην οποία
συμμετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή με την προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το
ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρίας και τον αριθμό
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της Εταιρίας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχ. α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες
εταιρίες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρίες,
υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους,
επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη
δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους, μέχρι
φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των
αλλοδαπών ανωνύμων εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα
τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή
ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση
των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή
δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων,
υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον
ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη
περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι
γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΥ
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των μετόχων της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει
έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, εφόσον
στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους, στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με
την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της
εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρίας και τον αριθμό
των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο
τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία
το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών της εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενημερωμένα, από τον
ανακηρυχθέντα ανάδοχο, πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της προμηθεύτριας
εταιρίας, η οποία να έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια
αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, εφόσον στο δίκαιο
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της
δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των
μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν με
την προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄.
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ii) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων τους που κατέχουν
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης
εταιρίας, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.
ιιι) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων,
υποχρεούται να προσκομίσει, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω
περ. γ΄, σχετική κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%)
των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση,
εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως
άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την
κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη
δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων
της, διαφορετικά η μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες
συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια
αρχή του κράτους της έδρας της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
στ. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν
τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένο
ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει
ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό
εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής
οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εμπρόθεσμα και κάθε άλλο συναφές
δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.Δ.
82/1996, όπως τροποποιημένες ισχύουν.
θ. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων αποτελεί
προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή της ανώνυμης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή
ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητας στην οποία
μετέχει ανώνυμη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισμό.
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8. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας,
εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα
στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό
συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή,
η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των
συμμετεχόντων.
9. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά
λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από τον διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
15.1 Τρόπος και γλώσσα σύνταξης
Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές οι προσφορές πρέπει:
(1) Να είναι δακτυλογραφημένες και να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με
εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνημμένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και
λοιπά τεχνικά στοιχεία καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (πχ ISO, ΕΛΟΤ
κλπ) που μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
(2) Να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα
χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρουν την
μονογραφή του υποψηφίου σε κάθε σελίδα της προσφοράς. Ειδικότερα κάθε τεχνική
προσφορά πρέπει να περιέχει πίνακα περιεχομένων, ο οποίος θα αντιστοιχίζει κάθε
κεφάλαιο ή τμήμα της, σε συγκεκριμένες σελίδες της προσφοράς, ενώ παράλληλα θα
παραπέμπει στην συγκεκριμένη παράγραφο – απαίτηση της διακήρυξης που
σχετίζεται με αυτό.
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15.2 Τρόπος υποβολής – Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
επαρκώς σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον
διαγωνισμό, υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με οποιοδήποτε
τρόπο στο γραφείο προμηθειών του Νοσοκομείου, όπου θα παραλαμβάνονται με
απόδειξη, μέχρι την

28-07-2009 ημέρα Τρίτη

και

ώρα 2:00μμ ή εφόσον

αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο γραφείο Προμηθειών,όπου θα
παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 28-07-2009 ημέρα Τρίτη . και ώρα 2:00μμ.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007.
Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα
ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις επιμέρους
ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους σε δύο (2) αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο φέρει την
ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων
σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών έχει την ευθύνη φύλαξης
των προσφορών σε κατάλληλο χώρο που υποχρεούται να της παραχωρήσει το
Νοσοκομείο.
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Α)

Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», με κεφαλαία γράμματα

Β)

Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (επωνυμία, δ/νση, τηλ, φαξ, e-mail)

Γ)

Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης

Δ)

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

Ε)

Τα στοιχεία του Νοσοκομείου στο χώρο του οποίου διενεργείται ο διαγωνισμός

ΣΤ) Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων εργασιών
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, και τίθεται στην κρίση
της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών. Η προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την
κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών.
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Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά
την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δε λαμβάνεται υπόψη.
Ο κάθε υποψήφιος με μόνη τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, γενικούς
και ειδικούς.

ΑΡΘΡΟ 16: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:


Στον

κυρίως

φάκελο

προσφοράς

τοποθετούνται

όλα

τα

απαιτούμενα

δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στο άρθρο 13
της παρούσας.


Τα τεχνικά 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 της
προσφοράς, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο,
με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνυποψήφιους θα
έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να αιτιολογήσει επαρκώς
τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Σε
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αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι
συνυποψήφιο σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα ορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού
& Αξιολόγησης των προσφορών παρουσία τουλάχιστον δύο (2) μελών της. Η έννοια
της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του
υποψηφίου και κρίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των
προσφορών. Για λόγους τήρησης της αρχής της ίσης αντιμετώπισης των
διαγωνιζόμενων δεν μπορεί να ανήκουν στην κατηγορία αυτή πληροφορίες που
σχετίζονται άμεσα με τους όρους αποδοχής και τα κριτήρια αξιολόγησης και
βαθμολόγησης της προσφοράς.
Προσφορές που δεν έχουν σε χωριστούς φακέλους την τεχνική προσφορά και την
οικονομική προσφορά τοποθετημένες μέσα στον κυρίως φάκελο θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά να έχουν
υπογεγραμμένη τόσο την τεχνική, όσο και την οικονομική προσφορά.
16.1 Βασικά στοιχεία απόρριψης προσφοράς
Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν το σύνολο των δημοπρατούμενων υπηρεσιών
σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των Τεχνικών
Προδιαγραφών του Μέρους Β’ και των Κριτηρίων Αποδοχής και Αξιολόγησης του
άρθρου 21 της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά
για το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών και προσφορές για μέρος μόνο των
δημοπρατούμενων υπηρεσιών θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά
με, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών,
γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση.
Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη όταν στην επιχείρηση που δηλώνεται για
την παροχή των υπηρεσιών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους
διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995
16.2 Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς
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Κάθε οικονομική προσφορά υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει συμπληρωμένο τον
πίνακα ανάλυσης οικονομικής προσφοράς και θα συνταχθεί με ποινή αποκλεισμού,
έχοντας ως βάση το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. Στον πίνακα
ανάλυσης

οικονομικής

προσφοράς

θα

πρέπει

να

εμφανίζονται

και

να

συμπληρώνονται (με την προβλεπόμενη από τον πίνακα ανάπτυξη), όλα τα επιμέρους
κόστη (απαράβατος όρος) και ιδιαίτερα το κόστος εργατικών των προσφερόμενων
υπηρεσιών και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Το κόστος των εργατικών δεν θα πρέπει
(με ποινή αποκλεισμού) να υπολείπεται του ελάχιστου νομίμου (δηλαδή των
ισχυουσών ΔΑ ή ΣΣΕ). Οι πίνακες οικονομικής προσφοράς θα εμφανίζουν την τιμή
της προσφερόμενης υπηρεσίας ανά μήνα και ανά έτος.
Η συνολική ετήσια τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών. Η αναθέτουσα αρχή, διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον οι προσφορές
φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, να ζητήσει από τους υποψηφίους διευκρινήσεις για
τη σύνθεση της προσφοράς τους, πριν την απόρριψη των οικονομικών προσφορών
τους, οι δε υποψήφιοι, υποχρεούνται να παρέχουν αυτές. Εναλλακτικές προσφορές
ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΘΡΟ 17: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για διακόσιες
εβδομήντα (270) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν την λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη εφαρμοζομένων κατά
τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 13, παρ 3 του ΠΔ 118/2007. Προσφορά, που
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 18: ΤΙΜΕΣ
Το τίμημα της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ ανά μήνα και ανά έτος
(άνευ ΦΠΑ). Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και
κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος είναι 13%, για παράδοση
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στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α.
βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της
σύμβασης. Στη συνέχεια (επόμενα έτη σύμβασης και πιθανής παράτασης) θα
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Π.Δ. 118/2007
και ιδιαίτερα τις παραγράφους 1α & 1β. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος θα γίνεται
άπαξ ετησίως σύμφωνα με τα κάτωθι τύπο αναπροσαρμογής:
Τ

= Το Χ (0,10 + H/Ηο X 0,90)

Όπου :
Τ

= Τελικό (μετά αναπροσαρμογή) μηνιαία συμβατικό τίμημα

Το

= Αρχικό μηνιαίο συμβατικό τίμημα

0,10

= Ποσοστό 10% που δεν αναπροσαρμόζεται

0,90

= Ποσοστό 90% που αναπροσαρμόζεται

Η = Μικτό ημερομίσθιο καθαριστή / στριας αγάμου με 0-3 έτη προϋπηρεσίας, την
ημερομηνία αναπροσαρμογής, σύμφωνα με υποχρεωτικές Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.).
Ηο = Μικτό ημερομίσθιο καθαριστή / στριας αγάμου με 0-3 έτη προϋπηρεσίας, κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με υποχρεωτικές Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) ή Διαιτητικές Αποφάσεις (Δ.Α.).
Προκειμένου να γίνει αποδεκτή η παραπάνω αύξηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τις νέες Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) στην ΕΠΥ ως
αρμόδια για την παρακολούθηση της σύμβασης σε ζητήματα συμβατικού τιμήματος
και αναπροσαρμογών του, προκειμένου να αποδείξει τα επίσημα μεγέθη που
χρησιμοποιεί στους υπολογισμούς.

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
19.1 Αποσφράγιση προσφορών
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Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διαγωνισμού &
Αξιολόγησης των προσφορών, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νομίμων
εκπροσώπων τους, αν αυτοί το επιθυμούν.
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
19.2 Διαδικασία αποσφράγισης
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία:
 Αριθμείται, μονογράφεται και αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος που περιέχει
τους υποφακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής
προσφοράς.
 Αριθμούνται και μονογράφονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής,
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 Αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς, και μονογράφονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
των προσφορών όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
ανά φύλλο, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια. Μπορεί αντί της μονογραφής κατά
φύλλο των τεχνικών προσφορών, να χρησιμοποιηθεί μηχανική συσκευή συρραφής η
οποία θα διασφαλίζει τη μη προσθήκη ή αφαίρεση υλικού από την προσφορά, οπότε
αρκεί η μονογραφή στο εξώφυλλο κάθε τόμου και η επαλήθευση της ορθής
αρίθμησης του.
 Οι

φάκελοι

των

οικονομικών

προσφορών

δεν

αποσφραγίζονται

αλλά

μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης
των προσφορών και τοποθετούνται σε νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται
και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή. Ο νέος προκύπτων φάκελος που περιέχει
τις οικονομικές προσφορές φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων του διαγωνισμού, σε
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες του
διαγωνισμού με έγγραφη ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί. Οι φάκελοι των
οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση
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των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά
επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.
 Ακολουθεί τεχνική αξιολόγηση των προσφορών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια
από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών.
 Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές,
αποσφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των
προσφορών, μονογράφονται ανά φύλλο και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.
 Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των
προσφορών των υπολοίπων υποψηφίων, που συμμετείχαν στο διαγωνισμό όπως
επίσης και των τιμών (αναλύσεις των επιμέρους στοιχείων και των συνολικών
οικονομικών προσφορών) που προσφέρθηκαν στο διαγωνισμό.

ΑΡΘΡΟ 20: ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
20.1 Διαδικασία
Μετά την τυπική αποδοχή των προσφορών ακολουθεί η αξιολόγησή τους σύμφωνα
με την παρακάτω διαδικασία:
1. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από περαιτέρω
αξιολόγηση και οι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία επιστρέφονται
(μετά το πέρας του διαγωνισμού) και δεν αποσφραγίζονται.
2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται

ως

απαράδεκτη,

μετά

από

προηγούμενη,

αιτιολογημένη

γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών. Ως
απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η διαπίστωση για την
συμφωνία ή ασυμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την
διακήρυξη, καθώς και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται μετά από
αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
οργάνου.
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3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών μετά το πέρας της
αξιολόγησης – βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών συντάσσει πρακτικό που
κοινοποιεί στο σύνολο των διαγωνιζομένων.
4.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης – βαθμολόγησης
των τεχνικών προσφορών δεν συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής
αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών επιστρέφονται
σφραγισμένοι μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

5. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και την επικύρωση του Πρακτικού της
Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών από την αρμόδια
Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί.
6. Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού &
Αξιολόγησης των προσφορών συντάσσει πρακτικό (που κοινοποιεί σε όλους τους
διαγωνιζόμενους), στο οποίο αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των
συμμετεχόντων, υπολογίζει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά και προσκαλεί τον διαγωνιζόμενο, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, να υποβάλλει εντός προθεσμίας είκοσι ημερών σε σφραγισμένο
φάκελο τα δικαιολογητικά του άρθρου 6, παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007 την
ημερομηνία και ώρα που αναφέρει.
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ΑΡΘΡΟ 21: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

21.1 Κριτήρια Αποδοχής Διαγωνιζομένων
Η αποδοχή των διαγωνιζομένων στον παρόντα διαγωνισμό θα γίνει, εφόσον και μόνο
ικανοποιούνται αθροιστικά όλα τα παρακάτω κριτήρια αποδοχής:
(i) Έχουν ως μέσο όρο για τις τελευταίες τρεις (3) οικονομικές χρήσεις κύκλο
εργασιών από παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κατά 40% μεγαλύτερο του ετήσιου
προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) της παρούσης διακήρυξης (όριο = ετήσιος
προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ x 1,4). Παράλληλα, δεν εμφανίζουν ζημία σε καμία από
τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, τουλάχιστον στα «μερικά αποτελέσματα
εκμεταλλεύσεως». Αποδεικνύεται με την προσκόμιση δημοσιευμένων ισολογισμών (ή
άλλων ανάλογων επίσημων λογιστικών στοιχείων όταν δεν υπάρχει υποχρέωση
δημοσίευσης), συνοδευμένων από υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών από
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.
(ii) Έχουν πιστοληπτική ικανότητα, όχι μικρότερη του μισού (50%) του ετήσιου
προϋπολογιζόμενου ύψους του παρόντος διαγωνισμού (άνευ ΦΠΑ). Αποδεικνύεται με
την προσκόμιση βεβαιώσεων Αναγνωρισμένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων για το ύψος
των εγκεκριμένων πιστοδοτικών ορίων.
(iii) Έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ’
ελάχιστο ποσού ίσου με το μισό (50%) του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσης
διακήρυξης (άνευ ΦΠΑ) για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους (κάλυψη ευθύνης
του αναδόχου αλλά και των προστηθέντων του). Αποδεικνύεται προσκομίζοντας
αντίγραφο του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης (σε ισχύ) από αναγνωρισμένη
Ασφαλιστική Εταιρεία .
(iv) Διαθέτουν πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, για τη διαχείριση
της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000 ή ισοδύναμο.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία προς απόδειξη εκπλήρωσης των κριτηρίων αποδοχής
των

διαγωνιζομένων

(έλεγχος

καταλληλότητας

υποψηφίων),

πρέπει

να

περιληφθούν στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή
μη επαρκούς εκπλήρωσης των κριτηρίων αποδοχής η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη και δεν αξιολογείται.
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21.2 Κριτήρια Αξιολόγησης Διαγωνιζομένων
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον
υποψήφιο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εκ των
υποψηφίων, των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές κατά το άρθρο 21, τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης διακήρυξης. Σύμφωνα με τα
άρθρα 42 έως και 52 του Π.Δ. 60/2007 και το ΠΔ 118/2007 άρθρο 20, ως πλέον
Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη, που παρουσιάζει το
μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής προσφοράς (συγκριτική) προς την σταθμισμένη
βαθμολογία της προσφοράς.
Συγκριτική τιμή
Μικρότερος λόγος = -----------------------------------------------------------------------------------Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς

Όπου
Σταθμισμένη Βαθμολογία Προσφοράς =
(0,30 x βαθμΑ1)+(0,20 x βαθμΑ2)+(0,20 x βαθμΑ3)+(0,15 x βαθμΒ1)+(0,15 x βαθμΒ2)

βαθμ.Α1, Α2, Α3, Β1, Β2 : βαθμολογία κριτηρίου με α/α Α1, Α2, Α3, Β1, Β2.

Κατωτέρω παρατίθενται αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, οι
οριζόμενοι συντελεστές στάθμισης και η διακύμανση με κατάλληλο εύρος, σύμφωνα
με το άρθρο 51 του ΠΔ 60/2007 παρ 1α και 2, σε συνδυασμό με τα άρθρα 42 και
45-48 του ΠΔ 60/2007.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΟΜΑΔΑ Α’

Συντελεστής Βαρύτητας 70%

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Α1

Αποδεδειγμένη ικανότητα της επιχείρησης για την επιτυχή - ποιοτική
εκτέλεση
των
δημοπρατούμενων
εργασιών καθαριότητας.

100 – 110

30%

Α2

Πλήθος
διαθέσιμου
προσωπικού
(καθαρίστριες - καθαριστές) απασχολούμενου στην επιχείρηση.

100 – 110

20%

Α3

Πλήθος και ικανότητες των απασχολουμένων στην επιχείρηση στελεχών.

100 – 110

20%

ΟΜΑΔΑ Β’

Συντελεστής Βαρύτητας 30%

Β1

Προσφερόμενοι πόροι (προσωπικό,
μηχανήματα, υλικά) για την αντιμετώπιση του δημοπρατούμενου έργου.

100 – 110

15%

Β2

Διαδικασίες, οδηγίες και ανάλογος
σχεδιασμός για τη διαχείριση της
ποιότητας, του περιβάλλοντος, και της
ασφάλειας και υγιεινής.

100 – 110

15%

Στοιχεία απόδειξης των κριτηρίων αξιολόγησης
Α1: Αποδεικνύεται προσκομίζοντας αποσπάσματα μεγάλων συμβάσεων καθαρισμού
Φορέων του Δημόσιου, Νοσοκομεία και άλλα Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεων ευρύτερου
Δημόσιου τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. που συμμετέχει το Δημόσιο ή εποπτεύονται από αυτό,
που ο υποψήφιος εκτελεί σήμερα ή εκτέλεσε την τελευταία τριετία. Στο
προσκομιζόμενο απόσπασμα θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ο φορέας ανάθεσης, το
αντικείμενο, το τίμημα και η διάρκεια. Ως μεγάλη σύμβαση θεωρείται εκείνη που
αναφέρεται σε καθαρισμό, έχει ετήσιο τίμημα (άνευ ΦΠΑ) ίσο τουλάχιστον με το
25% του ετήσιου δημοπρατούμενου (άνευ ΦΠΑ) στην παρούσα διακήρυξη και
συμβατική διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους. Συμβάσεις υπερπολλαπλάσιες του
ανωτέρω ορίου ή πολλαπλάσιας του ενός έτους διάρκειας αξιολογούνται με
αναλογικά πολλαπλάσια βαρύτητα. Η επιτυχής - ποιοτική εκτέλεση τους
αποδεικνύεται προσκομίζοντας βεβαιώσεις καλής συνεργασίας ή συστατικές
επιστολές των Φορέων.
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Α2: Αποδεικνύεται προσκομίζοντας αθροιστικά (i) το αποδεικτικό κατάθεσης ΑΠΔ
τελευταίου τριμήνου (ii) τα αντίστοιχα γραμμάτια καταβολής εισφορών ΙΚΑ και
(iii) την τελευταία κατάσταση προσωπικού επικυρωμένη από την Επιθεώρηση
Εργασίας. Λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση το πλήθος των απασχολουμένων
στην επιχείρηση καθαριστών και καθαριστριών σε σύγκριση με το απαιτούμενο κατά
τη διακήρυξη για τις δημοπρατούμενες εργασίες, προσωπικό.
Α3: Αποδεικνύεται βάσει της ως άνω κατάστασης προσωπικού της Επιθεώρησης
Εργασίας και με την υποβολή ενυπόγραφων βιογραφικών σημειωμάτων (που θα
περιέχουν στοιχεία για την προηγούμενη εμπειρία και τα καθήκοντα τους, τα
ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα) και αντιγράφων τίτλων σπουδών - πτυχίων.
Λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση : (α) το πλήθος των στελεχών της επιχείρησης
με εξαρτημένη σχέση εργασίας το οποίο σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σχεδιασμό,
την υλοποίηση ή τον έλεγχο των δημοπρατούμενων εργασιών καθαριότητας (β) τα
τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.
Β1: Πρέπει στην τεχνική μελέτη να συμπεριληφθούν τα κάτωθι :


Οι προσφερόμενοι στο έργο πόροι και συγκεκριμένα (i) πλήθος, ωράρια και
κατανομή προσφερόμενου προσωπικού, (ii) διαθέσιμα και προσφερόμενα
μηχανήματα και εργαλεία, (iii) προδιαγραφές καθαριστικών προϊόντων
(iv) προδιαγραφές διαφόρων αναλωσίμων υλικών.



Δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης για τη συντήρηση του εξοπλισμού.



Δυνατότητα επιπλέον υποστήριξης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών όπως αυτή
προκύπτει μέσω βεβαιώσεων υποστήριξης εργασιών, σε ανάλογες περιπτώσεις.



Τυχόν πιστοποιητικά από επίσημους φορείς πιστοποίησης ή ινστιτούτα δοκιμών,
για την ποιότητα ή καταλληλότητα προσφερόμενων μηχανημάτων, εργαλείων,
υλικών κλπ και η συμμόρφωσή τους με τεχνικά και ποιοτικά standards.

Β2: Αποδεικνύεται παρουσιάζοντας τεκμηριωμένες διαδικασίες, οδηγίες και
σχεδιασμό για τη διασφάλιση της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και
της

ασφάλειας

&

υγιεινής

των

εργαζομένων

κατά

την

εκτέλεση

των

δημοπρατούμενων εργασιών. Τα προσκομιζόμενα στοιχεία πρέπει να έχουν
προσαρμοσθεί κατάλληλα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των δημοπρατούμενων
εργασιών και να είναι συμβατά με σχετικά διεθνή συστήματα προτύπων (πχ ISO, ΕΝ,
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΥ

33 / 62

EMAS, ΕΛΟΤ ή αντίστοιχα). Γενικευμένα εγχειρίδια, διαδικασίες και οδηγίες μη
προσαρμοσμένα στο έργο δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται ως μη
αποδεκτά.
Σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία Α1, Α2, Α3, Β1, Β2 αποτελούν στοιχεία
βαθμολόγησης και θα πρέπει με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς τα
περιγραφόμενα δεδομένα, έγγραφα και βεβαιώσεις αναλυτικά να προσκομίζονται
στην Τεχνική Προσφορά των διαγωνιζομένων προκειμένου να αξιολογηθούν.
Τα στοιχεία που θα προσκομισθούν για απόδειξη των κριτηρίων και των άλλων
χαρακτηριστικών του διαγωνιζόμενου τόσο για την αποδοχή όσο και για την
αξιολόγηση – βαθμολόγηση του, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα
φωτοαντίγραφα. Απλές φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Θα ληφθεί ιδιαίτερα θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση
(i)

η ύπαρξη σαφούς αντιστοίχησης των παραγράφων της τεχνικής
προσφοράς με τα αξιολογούμενα στοιχεία,

(ii)

η ύπαρξη συνεχόμενης αρίθμησης και πίνακα περιεχομένων του φακέλου

(iii)

η μη προσθήκη μη σχετικών με τα βαθμολογούμενα δεδομένων που απλά
δυσχεραίνουν την αξιολόγηση.

Προκειμένου περί συμπράξεων επιχειρήσεων (ενώσεις, κοινοπραξίες) η κάθε
συμμετέχουσα στη σύμπραξη επιχείρηση αξιολογείται στα κριτήρια αποδοχής και
αξιολόγησης ξεχωριστά, εξάγεται ο σταθμισμένος μέσος όρος και συγκρίνεται με τα
ελάχιστα αποδεκτά όρια των τιθέμενων κριτηρίων αποδοχής ή των τεχνικών
προδιαγραφών της διακήρυξης. Η βαρύτητα των συντελεστών του σταθμισμένου
μέσου όρου προκύπτει από το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στη
σύμπραξη.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
 Οι προσφορές βαθμολογούνται βάσει των κριτηρίων των ομάδων. Η αντίστοιχη
βαθμολογία κάθε κριτηρίου προκύπτει σύμφωνα με την εκτίμηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών και θα πρέπει να είναι
αιτιολογημένη, αναλογική της κάλυψης των τεχνικών προδιαγραφών και
συγκριτική μεταξύ των στοιχείων διαγωνιζομένων.
 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις
περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι τεχνικές προδιαγραφές (απαράβατοι
όροι) της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης έστω και σε ένα
κριτήριο, βαθμολογούνται κάτω από 100 και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Η επάρκεια κάθε διαγωνιζόμενου, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές στα κριτήρια
αξιολόγησης είναι στην αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού &
Αξιολόγησης των προσφορών.
 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του
επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η
συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
 Η τελική βαθμολογία των τεχνικά αποδεκτών προσφορών με βάση τα παραπάνω
κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την
βαθμολογία της.
 Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόμενο που έχει κάνει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20, Π.Δ. 118/2007, ο
προσφέρων 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 τον Ν. 2672/1998, οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, σε
πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα επί ποινή απορρίψεως, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19,
παρ. 6, Π.Δ. 118/2007:
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1, άρθρου 43, 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 και ως προς
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην
αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με
βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία
και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ 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.
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Β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου,
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007.
(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από
τις καταστάσεις της περίπτωσης (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
(3) 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 νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά):
(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή
αλλοδαπούς, αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
(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 υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε
ισχύει (μόνο για ημεδαπά νομικά πρόσωπα), 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 (μόνο για
ημεδαπά νομικά πρόσωπα),ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο
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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 της
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια
Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της
οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει,
και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει,
από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική
εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό
επιχείρησης.
Δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(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 Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1)
του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της
περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2
του ίδιου άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Ε. Οι ενώσεις παρόχων υπηρεσιών
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο πάροχο
υπηρεσιών, που συμμετέχει στην Ένωση Παρόχων Υπηρεσιών. Σε περίπτωση
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υποβολής προσφοράς από Ένωση ισχύουν αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7
του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.07.2007)
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής:
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από
ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα
αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με
υπεύθυνη

δήλωση

ενώπιον

αρμόδιας

δικαστικής

ή

διοικητικής

αρχής

ή

συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο διαγωνιζόμενος.
− Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των
προβλεπομένων ορίων της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007, από
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
Όταν ο διαγωνιζόμενος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δεν
προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
παρόν άρθρο, αποκλείεται από τον διαγωνισμό εφαρμοζόμενου του άρθρου 20 του
Π.Δ. 118/2007.
Όσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας
διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 23: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
23.1 Ανακοίνωση κατακύρωσης – ανάθεσης
Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Αναθέτουσας αρχής και κατόπιν εγκρίσεως της από την Επιτροπή Προμηθειών
Υγείας, μετά από πρόταση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των
προσφορών και ανακοινώνεται με έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας αρχής στον
ανακηρυχθέντα ανάδοχο.
Στον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε κατακύρωση του διαγωνισμού,
αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
 Περιγραφή υπηρεσιών
 Την τιμή
 Τον τόπο παροχής των υπηρεσιών
 Την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το
σχέδιο σύμβασης που επισυνάπτεται
Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της
σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.
Το σχέδιο της σύμβασης υποβάλλεται, εφόσον επιβάλλεται από το νόμο, στο αρμόδιο
κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κατά νόμο έλεγχο νομιμότητας της
σύμβασης. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, προσκαλείται να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία της πρόσκλησης, για την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής εκτέλεσης αυτής.
Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό ανάδοχο, η ανακοίνωση
κατακύρωσης και η πρόσκληση υπογραφής της σύμβασης απευθύνονται στον
εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση στέλνεται σχετική
τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό ανάδοχο.
23.2 Υπογραφή σύμβασης
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης και την ανωτέρω πρόσκληση του αναδόχου,
υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής

και του αναδόχου. Ο

ανάδοχος οφείλει να προσέλθει στην προθεσμία που αναφέρει η πρόσκληση της
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Αναθέτουσας αρχής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και
την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει, εν αμφιβολία, κάθε άλλου κειμένου στο οποίο
τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει αδικαιολογήτως να
υπογράψει τη σύμβαση στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ως άνω πρόσκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ.
118/2007.

ΑΡΘΡΟ 24: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
Α. Ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και ουσίας (διοικητικές προσφυγές)
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 εγγράφως στην Επιτροπή
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών ως εξής:
1.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό χρονικό διάστημα από τη

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής
των προσφορών. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των
προσφορών επί της ένστασης υποβάλλεται προς έγκριση της στο Δ.Σ του
Νοσοκομείου και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.
2.

Κατά της συμμετοχής παρόχου υπηρεσιών σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της

διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών
κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού
αλλά επ’ αυτής αποφασίζει το Δ.Σ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών. Η ένσταση κατά της συμμετοχής
παρόχου υπηρεσιών στον διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του
οποίου στρέφεται από τον πάροχο που την ασκεί. Ο πάροχος υπηρεσιών κατά της
συμμετοχής του οποίου στρέφεται η ένσταση έχει το δικαίωμα να προβάλλει τις
απόψεις του εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που θα του κοινοποιηθεί
η ένσταση.
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3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος
συμμετέχων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας
αρχής. Επί της ένστασης αυτής αποφασίζει το Δ.Σ μετά γνωμοδότηση της Επιτροπής
Διαγωνισμού & Αξιολόγησης των προσφορών και η σχετική επ’ αυτής απόφαση
εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή υποβάλλονται
εκτός των προθεσμιών που πιο πάνω αναφέρονται δεν γίνονται δεκτές.
Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στον ενιστάμενο χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση του φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης πρέπει να
προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί
τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, όχι
μικρότερο των €1.000 και όχι μεγαλύτερο των €5.000.
Β. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν προσωρινή δικαστική προστασία,
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 2522/1997.

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές 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
μετάφρασή τους.
Με την εγγυητική επιστολή, που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση
εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά ούτε αν πράγματι
υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). Στην περίπτωση κοινοπραξίας
ή ένωσης εταιρειών, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των
μελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης.
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25.1 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής
(5% της συνολικώς προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ) 13.560,00 €, ισχύος
τουλάχιστον ενός μηνός μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, απολύτως
σύμφωνης με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της παρούσας. Προσφορές
χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται
ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός
μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, ενώ στους λοιπούς συμμετέχοντες
μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
25.2 Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης, να
προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ή Γραμμάτιο
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνη με το
υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της παρούσας, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, προ Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την
Καλή Εκτέλεση της σύμβασης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επειδή το είδος (υπηρεσίες καθαριότητας)
είναι διαιρετό και παραλαμβάνεται τμηματικά (οι υπηρεσίες εκτελούνται καθημερινά
και παραλαμβάνονται ποιοτικά και ποσοτικά με πρακτικό ανά μήνα), αποδεσμεύεται
σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που
παραλήφθηκε οριστικά (άρθρο 25, παρ. 8, ΠΔ 118/2007) Για την σταδιακή
αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη
απόφαση της ΕΠΥ, μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Εργασιών. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις,
η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα
προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 26: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
26.1 Πληρωμή – Δικαιολογητικά πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του
Νοσοκομείου, με έγκριση της ΕΠΥ και μέχρι την εξασφάλιση από την ΕΠΥ των
αναγκαίων πιστώσεων, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό
διάστημα και όχι πέραν του ενός (1) μήνα, από την προσκόμιση τους. Τα παραπάνω
ισχύουν και για οποιαδήποτε άλλη αξία που τυχόν προκύψει από την εφαρμογή των
συμβάσεων (π.χ. πρόστιμο, κλπ). Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες από την
διακήρυξη νόμιμες κρατήσεις και τα αναλογούντα χαρτόσημα. Ο Φ.Π.Α. θα
προστίθεται στη συνολική τιμολογιακή αξία και θα καταβάλλεται στον ανάδοχο κατά
την πληρωμή του. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να
προσκομίσει ο ανάδοχος είναι :
(i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μηνός
(ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
(iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα.
Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας του μήνα που προσέφερε υπηρεσίες
καθαριότητας στο Νοσοκομείο να προβαίνει στην έκδοση περισσοτέρων του ενός
παραστατικών δαπάνης ύστερα από συνεννόηση με τις Οικονομικές Υπηρεσίες του
Νοσοκομείου.
26.2 Κρατήσεις
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής:
1,50%

υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

2,0%

χαρτόσημο επί της παραπάνω κράτησης

20%

ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου (2,0%)

Παρακρατείται φόρος 8% (Ν. 2198/94) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης και ο ΦΠΑ βαρύνουν το φορέα.
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ΑΡΘΡΟ 27: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ο κάθε ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι
οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (περιλαμβανομένων και των
παραρτημάτων της), τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της
σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη
περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω:
27.1 Κυρώσεις – πρόστιμα
1. Η παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των εργασιών και η παραλαβή αυτών,
καθώς και η σύνταξη κάθε μήνα του πρακτικού ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής,
ανατίθεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργασιών, που
διορίζεται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ ως αναθέτουσα αρχή.
2. Για κάθε σοβαρή παράβαση όρου σύμβασης, όπως πχ. ελλείψεις προσωπικού,
παραλείψεις πλημμελούς εργασίας κ.α., επιβάλλεται στον ανάδοχο αρχικά η έγγραφη
επίπληξη αφού προηγούμενα κληθεί από τον φορέα διενέργειας του διαγωνισμού (το
Νοσοκομείο) να απολογηθεί εγγράφως. Στην αμέσως επόμενη περίπτωση
παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το
5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Στην τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης
από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας
αποζημίωσης. Στην δε τέταρτη περίπτωση παράβασης όρου της σύμβασης ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Όλες οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από το
Δ.Σ μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του αναδόχου και αφού έχει
συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής Εργασιών που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.
3. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός μηνός και ο ανάδοχος δεν
συμμορφώνεται υπαιτίως με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η
υπηρεσία δεν παρασχεθεί ή παρασχεθεί πλημμελώς για το διάστημα αυτό, με
υπαιτιότητά του, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου».
5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα διενέργειας του διαγωνισμού.
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6. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου ως εκπτώτου γίνεται από το
Νοσοκομείο ως αναθέτουσα αρχή, αζημίως για αυτή.
27.2 Έκπτωση αναδόχου
Το Νοσοκομείο ως αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον
ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 27.1, χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει εγκαίρως και εντός
των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας διακήρυξης.
27.3 Τήρηση εργατικής νομοθεσίας
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής
νομοθεσίας (καταβολή νομίμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες
των προβλεπόμενων από την οικεία ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική
κάλυψη, βασικοί όροι ασφάλειας και υγιεινής εργαζομένων κλπ). Σε περίπτωση που
διαπιστωθεί αμετάκλητα, επανειλημμένη σοβαρή παράβαση του παρόντος όρου, το
Νοσοκομείο μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, με τη διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 27.1.

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος και ο φορέας του έργου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά
Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη
Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο
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 Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο.
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ΑΡΘΡΟ 29: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
29.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανακηρυχθέντα ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο,
των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα
συναφθεί μεταξύ αυτού και του Νοσοκομείου. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση
του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό
Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και
άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μετά από αίτημά του και έγκριση του Νοσοκομείου.
Σε περίπτωση, κατά τα άνω, υπεργολαβικής ανάθεσης εργασιών, ο υπεργολάβος
υποχρεούται να τηρεί την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία για το προσωπικό του
που χρησιμοποιεί στις εργασίες. Σε κάθε περίπτωση υπεργολαβίας, ο ανάδοχος είναι
και παραμένει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ο κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος
της καλής εκτέλεσης των εργασιών.
29.2 Προσωπικό
Ο κάθε ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση
της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο απ’ αυτόν προσωπικό, για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή
της.
29.3 Ανωτέρα βία
Α) Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
Β) Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Γ) Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
 Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών
 Γενική ή μερική πυρκαγιά στους εξυπηρετούμενους χώρους
 Πλημμύρα
 Σεισμός
 Πόλεμος
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Δ) Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών
του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να
γνωστοποιήσει προς την ΕΠΥ με έγγραφό του κοινοποιούμενο προς το Νοσοκομείο
και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η ΕΠΥ αποφασίζει μετά από σχετική εισήγηση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που
επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης ή μη
εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Στην περίπτωση
αποδεδειγμένης ανωτέρας βίας, κατά τα άνω, εκ της οποίας ο ανάδοχος δεν
εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, δεν καταβάλλεται το συμβατικό τίμημα
για όσο χρόνο διήρκησε το γεγονός ανωτέρας βίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

: ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
α/α

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΑΤΟΜΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ
4
ΚΑΤ'ΑΤΟΜΟ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
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1

Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές – στριες και επόπτες) με πλήρη
απασχόληση (40 ώρες/εβδομάδα)

2

Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου

3

Κόστος επιδόματος αδείας
(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ
του εργοδότη)

4

Κόστος δώρων Πάσχα Χριστουγέννων (περιλαμβανομένων
και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη)
Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών

5

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ
του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης

Επιπλέον κόστος νυχτερινών
6

(περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ
του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης

7

Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων
σε κανονική άδεια

8

Κόστος αναλωσίμων υλικών (σάκοι
απορριμμάτων, απορρυπαντικά, κλπ)

___

___

9

Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων
καθαρισμού (αποσβέσεις, βλάβες,
συντήρηση)

___

___

10

Κόστος διοικητικής υποστήριξης,
εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας &
υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα

___

___

11

Εργολαβικό κέρδος

___

___

12

Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας
τιμολογίου

___

___

ΣΥΝΟΛΟ(€)

___

___

(άνευ ΦΠΑ)

* Σημείωση 1 : Πλήθος εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις
απαιτούμενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους
απασχόλησης.
** Σημείωση 2 : Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται (χωρίς να τροποποιηθεί η μορφή του) από τους
διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία με ποινή απαραδέκτου της προσφοράς
και προσκομίζεται υποχρεωτικά στην οικονομική προσφορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
_____________________________________________________
Κατάστημα : _____________________________________________________
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)
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Ημερομηνία έκδοσης: _________________
ΕΥΡΩ: _________________
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ:_____________€___________
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος
της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως
και αριθμητικώς) υπέρ της εταιρείας ___________________________________
Δ/νση ___________________________________ δια τη συμμετοχή της εις το
διενεργούμενο διαγωνισμό της ___________________________________ για την
προμήθεια _______________________________________ σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. __________________________ Δ/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο
ισχύος της.
Το παραπάνω ποσού τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη
την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την __________________________.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας:
_____________________________________________________
Κατάστημα : _____________________________________________________
(Δ/νση οδός-αριθμός Τ.Κ. FAX)
ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΥ
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Ημερομηνία έκδοσης: _________________
ΕΥΡΩ: _________________
ΠΡΟΣ:
(Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται).
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ:_________€___________
Σας γνωρίζουμε με αυτήν την εγγυητική επιστολή ότι παρέχουμε την εγγύησή
μας ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα και παραιτούμαστε από το ευεργέτημα της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρείας _________________________________
Δ/νση ___________________________________, και
μέχρι του ποσού των
ΕΥΡΩ____________ (ολογράφως και αριθμητικώς), στο οποίο και μόνο περιορίζεται
η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπ’ αριθμ. …… για ....................
Το παραπάνω ποσό το κρατάμε στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλλουμε,
ολόκληρο ή μέρος του, χωρίς αντίρρηση σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης
της εγγύησης και μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την σχετική έγγραφη
ειδοποίησή σας και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.
Η εγγυητική επιστολή ισχύει μέχρι την ……………… (ολογράφως) και όχι
πέραν αυτής και μέχρι τότε θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί νομότυπα η αξίωσή σας,
μετά δε την πάροδο της ημερομηνίας αυτής θεωρείται αυτοδικαίως μη υφιστάμενη
και ανίσχυρη και δε μπορεί να προβληθεί κατά της Τράπεζας καμία αξίωση από
αυτήν και ασχέτως αν μας επιστραφεί ή όχι το σώμα της Εγγυητικής Επιστολής.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
κατά δύο (2) μήνες ή και μεγαλύτερος, εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη
(άρθρο 25, παρ. 5, Π.Δ. 118/2007).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΦΛΟΓΕΡΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΣΥΜΒΑΣΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «……………….»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
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ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Σάμο σήμερα την ………… μεταξύ:
Αφενός του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» που εδρεύει στην
Σάμο ΑΦΜ 999340688 και Δ.Ο.Υ. Σάμου

και εκπροσωπείται νόμιμα για την

υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή ,κον Φλογέρα Ηλία , ως εκπροσώπου του
Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία …………………………………. και
το διακριτικό τίτλο ………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ.
…………………. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος») που εδρεύει ………………
(οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την
πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο
……………, οδός ……………, με ΑΔΤ ……………..
Και αφού έλαβαν υπόψη ότι:
…………………………
Ήδη με την παρούσα ο πρώτος

συμβαλλόμενος το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου

αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία …………….(καλούμενη στο εξής «ο
Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών που της κατακυρώθηκε,
συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της διακήρυξης είναι ο καθαρισμός των χώρων του Γενικού
Νοσοκομείου Σάμου , σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της
διακήρυξης …………...
Τα ανωτέρω στο εξής θα καλούνται υπηρεσία, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται
πιο πάνω στη διακήρυξη ……………. και στην προσφορά του Αναδόχου στην οποία
αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας και η οποία
προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
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ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις

Το συνολικό τίμημα για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας της παρούσας ανέρχεται
στο ποσό των………………………………… ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του
φορέα διενέργειας του διαγωνισμού με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο
χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής
ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι μετά από έκδοση χρηματικού
εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο:
α) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα
β) Πρακτικό παραλαβής ποιοτικά και ποσοτικά εργασιών μηνός της τριμελούς
επιτροπής
γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.
2198/94 φόρος εισοδήματος.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο.
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά /
δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες
κρατήσεις που περιγράφονται στη διακήρυξη.
Η πληρωμή κάθε μήνα θα γίνεται εντός των είκοσι (20) πρώτων ημερών του
επόμενου μήνα, με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί από τον Ανάδοχο όλα τα
παραπάνω συνοδευτικά της πληρωμής δικαιολογητικά. Αν η καθυστέρηση υπερβεί
τους τρεις (3) μήνες, ο Ανάδοχος δικαιούται να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών
μέχρις ότου γίνει η πληρωμή και αν η καθυστέρηση υπερβεί τους έξι (6) μήνες
δικαιούται ο ανάδοχος να καταγγείλει την σύμβαση με υπαιτιότητα του Δημοσίου.
Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το αρχικό 12μηνο ισχύος της
σύμβασης. Στη συνέχεια (επόμενα έτη σύμβασης και πιθανής παράτασης) θα
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο της
διακήρυξης.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά,
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ανάλογα με το μέρος του Έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει
περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με
αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους
της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός
θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών
ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα
του Έργου. Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου δεν υπέχει καμία ευθύνη για την
προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν
γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις
μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας.

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Χρόνος, Τόπος και Τρόπος Παραλαβής Εργασιών
Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών
καθαριότητας, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης
………….. και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία
καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης.
Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή εργασιών
Η παραλαβή των εργασιών καθαρισμού του νοσοκομείου ………………………… θα
γίνεται από τριμελή επιτροπή (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Εργασιών), που θα εκδίδει σχετικό πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου
α) Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό της
επιλογής του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και την
Ε.Π.Υ. και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ.
βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο.
β) Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που
αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 5ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του
Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στο
Γενικό Νοσοκομείο Σάμου την υπ’ αριθ. ……………….. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της ………………………………….., η οποία καλύπτει σε ευρώ
ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που
του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος ……………………….., ήτοι
ποσού ……………………………...
Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης, δικαιούται το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.,
σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου, να αξιώσει σωρευτικά και
την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επειδή το είδος (υπηρεσίες καθαριότητας)
είναι διαιρετό και παραλαμβάνεται τμηματικά, αποδεσμεύεται σταδιακά, ανά
τρίμηνο, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος των υπηρεσιών που
παραλήφθηκε οριστικά.

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Μόνη
εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε
αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης
ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μετά από αίτημά του
και έγκριση της ΕΠΥ.

ΆΡΘΡΟ 7ο : Διάρκεια – Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από της υπογραφής της και λήγει
………….. έτη μετά, με δυνατότητα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου να την
παρατείνει μονομερώς για ένα (1) ακόμη έτος και επιπλέον έξι (6) μήνες μόνον μετά
από γραπτή συναίνεση του αναδόχου.
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Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Ε.Π.Υ. και του

Γενικού

νοσοκομείου Σάμου, ή
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της
σύμβασης εντολές της Ε.Π.Υ. και του Γενικού νοσοκομείου Σάμου, σε αμφότερες τις
περιπτώσεις (α) και (β) τηρουμένων των διαδικασιών του άρθρου 27.1 της
Διακήρυξης
(γ) αν ο Ανάδοχος αποδεδειγμένα εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες
υπεργολαβικά, χωρίς την έγκριση της Ε.Π.Υ.
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί
ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, σε
εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου,
δικαιούται να αναστείλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα
με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους
υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Π.Υ. ή του
Νοσοκομείου ή σε ανώτερη βία.

ΆΡΘΡΟ 8ο : Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών.
Γενική ή μερική πυρκαγιά στους εξυπηρετούμενους χώρους.
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Πλημμύρα στους εξυπηρετούμενους χώρους.
Σεισμός από τον οποίο επέρχεται διακοπή των εργασιών.
Εμπλοκή της χώρας σε πόλεμο.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του
σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει
προς την Ε.Π.Υ. με έγγραφό του κοινοποιούμενο προς το Γενικό Νοσοκομείο και να
επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Ε.Π.Υ. αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του Γενικού
Νοσοκομείου Σάμου.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Ε.Π.Υ. της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών.

ΆΡΘΡΟ 9ο: Τροποποίηση της Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα
μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται
να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου του νοσοκομείου, και της τελικής έγκρισης
από την Ε.Π.Υ. αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική
συμφωνία.
ΑΡΘΡΟ 10ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και
ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το
πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια
είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.
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ΑΡΘΡΟ 11ο: Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 12ο: Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και
αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, υπό την έννοια ότι,
ότι δεν ρυθμίζεται στην σύμβαση συμπληρώνεται από τα προσαρτώμενα σ’ αυτή
κατωτέρω τεύχη, οι όροι των οποίων ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας
σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
1. Διακήρυξη υπ’ αριθμ. …………..
2. Τεχνική προσφορά αναδόχου
3. Οικονομική προσφορά αναδόχου
ΆΡΘΡΟ 13ο: Λοιποί Όροι
1.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που

αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα
εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και
με τα οποία συμφωνεί.
2.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου όλες τις

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, φέρει δε την ευθύνη για την επίτευξη
του συμβατικού σκοπού. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό
ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις
ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
3.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι

αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη
σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3)
πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους.
Από αυτά, το ένα κατατέθηκε στην Ε.Π.Υ. το ένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου και
το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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