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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Δ.Σ 180/2011   
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την προμήθεια   : Ενός (1) επιβατικού δημοσίας χρήσεως 
αυτοκινήτου Κωδ:CPV 34110000-1, για τη λειτουργία της Κινητής 

Μονάδας Ψυχικής Υγείας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Διαγωνισμός 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:        29-12-2011, 
Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ  
Ώρα:  10:00πμ    

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Γενικό Νοσοκομείο Άρτας – Γραφείο 
Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   
Επιβατικό αυτοκίνητο δημοσίας 
χρήσεως  Κωδ:CPV 34110000-1
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 26.000,00  (συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ) 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τεμάχιο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ένα  (1) 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ενός (1) μηνός από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης  στο Γενικό 
Νοσοκομείο Άρτας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ Η΄ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  

14-12-2011

 
 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
1.2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα. 
1.3. Του  Ν.  3580/2007  «Προμήθειες  Φορέων  εποπτευόμενων  από  το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 
134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.4. Του 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. 
1.5. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου» (ΦΕΚ Α’ 204 /19-7-1974) 
1.6. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/22-3-94) άρθρο 24 « Αύξηση αποδοχών 
Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
1.7. Του  Ν.2362/95  (Φ.Ε.Κ.  247/Α/95)  άρθρο  84  «  Περί  Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
1.8. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και 
Ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων»  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  2323  /  95 
(Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» . 
1.9. Του  Ν.  2328/95  (Φ.Ε.Κ.  159  /Α/95)  όπως  τροποποιήθηκε  με  το 
Ν.2372/1996  (Φ.Ε.Κ.  29/Α/96)  άρθρο  11  και  το  Ν.2414/96  (Φ.Ε.Κ. 
135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 66/Α/96) «Περί 



ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  Α.Ε.  που  μετέχουν  στις  διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) και του άρθρου 
8  του  Ν.  3414/2005  (ΦΕΚ  279/Α/2005).  [αφορά  διαγωνισμούς  με 
προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
1.10. Του Ν.  2522/97 (Φ.Ε.Κ.  178/Α/97)  « Δικαστική προστασία κατά το 
στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων , Κρατικών 
Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  σύμφωνα  με  την  οδηγία  89/  665  Ε.Ο.Κ.». 
[αφορά  διαγωνισμούς  με  προϋπολογισμό  άνω  των  κοινοτικών  
κατωφλίων] 
1.11. 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  /11-4-1996),  όπως  ισχύει  μετά  και  την 
τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005. 
1.12. Του Ν. 3021 / 2002 ( Φ.Ε.Κ. 143 / Α / 2002 ) « Περί υπαγωγής της 
σύμβασης που θα συναφθεί  στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων ,  που 
προβλέπονται  στο  άρθρο  4  αυτού».  [αφορά  διαγωνισμούς  με 
προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
1.13. Του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 
δημοσίων  συμβάσεων»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του  Ν. 
3414/2005  (ΦΕΚ  279/Α/2005)  «Τροποποίηση  του  Ν.  3310/2005  ….». 
[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
1.14. Του  Ν.  3614/07  (ΦΕΚ  267/Α/2007)  άρθρο  25  «Επιτάχυνση  της 
υλοποίησης  των  συγχρηματοδοτούμενων  πράξεων».  [αφορά 
συγχρηματοδοτούμενους  διαγωνισμούς  με προϋπολογισμό άνω των  
5.000.000 ευρώ] 
1.15. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί  συντονισμού των 
διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  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».  [αφορά  διαγωνισμούς  με 
προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων] 
1.16. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις. 
1.17. Του Ν. 2741/99 ( Φ.Ε.Κ. 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 
Τροφίμων,  άλλες  Ρυθμίσεις  θεμάτων  αρμοδιότητας  του  ΥΠ.ΑΝ».  όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/2005). 
[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ ή  
των 5.000.000 ευρώ εφόσον  συγχρηματοδοτούνται  από το Γ’  ή  Δ’  
ΚΠΣ] 
1.18. Του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών  Δημοσίου»,  (Φ.Ε.Κ. 
150/Α/2007).  [αφορά  διαγωνισμούς  προμηθειών  με  προϋπολογισμό 
κάτω των κοινοτικών κατωφλίων] 
1.19. Συμπληρωματικά  του  Π.Δ.  118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών 
Δημοσίου»  (Φ.Ε.Κ.  150/Α/2007).  [αφορά  διαγωνισμούς  με 
προϋπολογισμό άνω των κοινοτικών κατωφλίων] 
1.20. Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2000/35/29–6–2000  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
1.21. Του  Ν.  3548/2007  «Καταχώρηση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /
20-3-2007) όπως ισχύει σήμερα. 
1.22. Του 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. 
1.23. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων 
Προμηθειών» (ΦΕΚ Α’ 139/27.6.97) 
 
2. Τις αποφάσεις: 
2.1. Την  με  αριθ.  1108437/2565/ΔΟΣ  (ΦΕΚ  1590/Β/2005)  απόφαση  του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις 
οποίες  λειτουργούν  εξωχώριες  εταιρείες».  [αφορά  διαγωνισμούς  με 
προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
2.2. Tην  με  αριθ.  20977/23-8-2007  (ΦΕΚ  1673/Β/2007)  Κ.Υ.Α  των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων  του  ν.  3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.  3414/2005». 
[αφορά διαγωνισμούς με προϋπολογισμό άνω του 1.000.000 ευρώ] 
2.3. Την  με  αριθ.  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). 
2.4. Την  με  αριθ.  ΔΥ7/2351/94   Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί 
Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/20-6-
90  του  Συμβουλίου  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  που  αφορά  στα  Ενεργά 
Εμφυτεύσιμα  Ιατροτεχνολογικά  Προϊόντα»  (ΦΕΚ  639/Β/26-8-94  &  ΦΕΚ 
703/Β/19-9-94). 
2.5. Την  με  αριθ.  ΔΥ7/2480/94  Κοινή  Υπουργική  Απόφαση  «Περί 
Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά 
Προιόντα» (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ 755/Β/7-10-94 & ΦΕΚ 757/Β/10-10-
94). 
2.6.  Την  με  αριθ.   1/1-02-2010  ΚΥΑ  των  Υπουργών  Υγείας  και  Κοιν. 
Αλληλεγγύης,  Οικονομικών  και  Οικονομίας,  ανταγωνιστικότητας  και 
Ναυτιλίας, με την οποία εντάχθηκε το έργο ή η προμήθειας με τίτλο «Περί 
έγκρισης  Προγράμματος  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  Μονάδων  Υγείας  και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» στο ΠΠΥΥ 2010. 
2.7. Την  αριθμ.  3360/29-11-2011  απόφαση  του  Υπουργείου  Υγείας  & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης της  Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & Κ.Α Μονάδα 
Α2- Συντονισμού Εφαρμογής & Υποστήριξης της Υλοποίησης  με θέμα < < 
Ένταξη  της  πράξης  {  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  ΨΥΧΙΚΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ  ΤΟΥ  ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΑΡΤΑΣ  }  με  κωδικό  MIS 365095  στο  Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα < Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού>. 
2.8. Την υπ’ αριθμ. 3380/13-12-2011   απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης της  Ειδικής Υπηρεσίας τομέα Υγείας & 
Κ.Α  Μονάδα  Γ-  Συντονισμού  Εφαρμογής  &  Υποστήριξης  της 
Υλοποίησης  για την έγκριση του προτύπου σχεδίου διακήρυξης ανάδειξης 
προμηθευτή : Ενός (1) επιβατικού δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου.
3. Τα έγγραφα: 
3.1. Την υπ΄αριθμ 20/12-09-2011 (θέμα έκτακτο 1ο ) απόφαση του Δ.Σ. του 
Νοσοκομείου μας  περί έγκρισης του διαγωνισμού για την προμήθεια : Ενός 
(1) επιβατικού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως .

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για 



την προμήθεια  : Ενός (1) επιβατικού δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου 
Κωδ:CPV 34110000-1,  για  τη  λειτουργία  της  Κινητής  Μονάδας 
Ψυχικής  Υγείας   με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη Χαμηλότερη τιμή,  όπως 
αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω. 
2.  O διαγωνισμός  θα  διεξαχθεί  ύστερα  από  προθεσμία  δέκα  πέντε  (15) 
ημερών  απo τηv ημερoμηvία αποστολής με ηλεκτρονικά μέσα περίληψης της 
διακήρυξης  στο  Πρόγραμμα  «Διαύγεια   και  στον  Ελληνικό  τύπο  καθώς  και 
ανάρτησης  ολόκληρης  της  διακήρυξης  στο  site του  Νοσοκομείου 
www.gnartas.gr..
       Στην  περίπτωση  διαφορετικών  ημερομηνιών  λαμβάνεται  υπόψη  η 
τελευταία δημοσίευση. 

3. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΤΟΠΟΣ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ
ΛΟΦΟΣ 

ΠΕΡΑΝΘΗΣ  1
47 100 ΑΡΤΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 
28-12-2011, 

ώρα 14:00μμ     

ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΤΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
1Ος ΟΡΟΦΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 
29-12-2011, 
ώρα 10:00πμ

 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες  και  επιστρέφονται  από  την  Υπηρεσία  που  διενεργεί  το 
διαγωνισμό. 
 Η δαπάνη για την προμήθεια του παραπάνω επιβατηγού αυτοκινήτου  έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 
2007-2013  

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 
 
5. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της 
απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. 
 
6. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07), 
ως και το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/ 8-9-97) αντίστοιχα. 
 
7.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Η  Περίληψη  της  παρούσας  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  στάλθηκε  για 
δημοσίευση  :  Στον  ελληνικό  &  τοπικό  τύπο  στις  14-12-2011  όπου  και 
δημοσιεύθηκε στις 15-12-2011.

  
8. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  δουν  ολόκληρη τη διακήρυξη στο  site  του 
Νοσοκομείου, www.gnartas.gr ή να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης 

http://www.gnartas.gr/


από  το  Γραφείο  Προμηθειών   του  Γενικού   Νοσοκομείου  Άρτας,  Λόφος 
Περάνθης   1,  47  100  Άρτα,   καθημερινά,  10:00-14:00  χωρίς  χρηματικό 
αντίτιμο . 
 Σε  περίπτωση  που  οι  παραλήπτες  της  Διακήρυξης  διαπιστώσουν  ότι  το 
παραληφθέν  αντίγραφο  δεν  είναι  πλήρες,  σύμφωνα  με  τον  πίνακα 
περιεχομένων  και  τον  αριθμό  σελίδων,  δικαιούνται  να  ζητήσουν  από  την 
Υπηρεσία  Διενέργειας,  νέο  πλήρες  αντίγραφο.  Ενστάσεις  κατά  της 
νομιμότητας  του  διαγωνισμού  με  το  αιτιολογικό  της  μη  πληρότητας  του 
παραληφθέντος  αντιγράφου  της  Διακήρυξης,  θα  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι προσφορές για την προμήθεια του παραπάνω 
είδους  υποβάλλονται στο  Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου,  απαραίτητα μέσα σε 
καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς :

1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
2- Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι: 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ.
3- Ο αριθμός της διακήρυξης.  
4- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
5- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται  απαραίτητα με ποινή 
αποκλεισμού: 1)  Κλειστός  υποφάκελος  με  την  ένδειξη  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο θα εσωκλείεται Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι 
αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.   
                  2 ) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου θα 
εσωκλείονται ότι ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές ( εγγυήσεις – προσπέκτους κ.λ.π. ). 
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα υπάρχει  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ αντίγραφο της οικονομικής 
προσφοράς, χωρίς ΤΙΜΕΣ.         

3)  Τα  oικovoμικά  στoιχεία  της  πρoσφoράς  τoπoθετoύvται,  επι  ποινή 
απορρίψεως, σε χωριστό φάκελλo επίσης μέσα στov κυρίως φάκελλo με 
τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ .Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Οι φάκελοι δικαιολογητικών - τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι 
και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10Ο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
10.1.  Δικαίωμα συμμετοχής  στο διαγωνισμό έχουν  οι αναφερόμενοι  κατωτέρω, εφόσον 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας. Οι προσφέροντες  υποβάλλουν  με την προσφορά τους  στον κυρίως  φάκελο, 
κατά την διαδικασία των άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες  
διατάξεις  και  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης,  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στη 
συνέχεια.  Εντός  του  κυρίου  φακέλου  τοποθετείται  επίσης,  προαιρετικά, συνοδευτική 
επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και 
συνοπτική παρουσίαση αυτής.

α  .   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ     
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα 
κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:

1.     Οι Έλληνες πολίτες:  
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.



ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 

περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 

- είναι  εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  Επιμελητήριο  (προσδιορίζοντάς  το  σαφώς), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) 
του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και 

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με τους 
όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  20  του  ιδίου  Διατάγματος  και  τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007).

β. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα 
δηλώνεται: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής 
τους,  ii)  ότι  δεν  έχει  αποκλειστεί  η  συμμετοχή  τους  σε  δημόσιο  διαγωνισμό  με 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς,  η  επιχείρησή  τους  υπήρξε  συνεπής  ως  προς  την  εκπλήρωση  των 
συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, 
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι 
αληθή  και  ακριβή  ως  προς  το  περιεχόμενό  τους,  καθώς  και  v)  ότι  η  προσφορά 
συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν 
γνώση, και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

2.     Οι αλλοδαποί:  
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου 

υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 
Α.1.α΄ (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 118/2007).

β. Παραστατικό  εκπροσώπησης,  εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με  εκπρόσωπό 
τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007)

γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το 
περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.γ. (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 
118/2007).

3.     Τα   vo  μικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:  
Όλα  τα  παραπάνω  δικαιολογητκά  των  παραγράφων  A.1  και  Α.2  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 πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

4.     Οι Συνεταιρισμοί:  
Κατά  περίπτωση,  τα  δικαιολογητικά  που  προβλέπονται  αντιστοίχως  ανωτέρω,  υπό 
στοιχ. Α1, Α2 και Α3. Διευκρινίζεται ότι  οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες 
δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ του συνεταιρισμού .

5.     Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή πρ  οσφορά:  
α. Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά,  για   τον  κάθε   προμηθευτή  που 

συμμετέχει στην ένωση.. 
β. Δήλωση  σύστασης  ένωσης  προμηθευτών,  νόμιμα  θεωρημένη  για  το  γνήσιο  της 

υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του 
καθενός από τους συμμετέχοντες,  η ποσότητα του υλικού ή το μέρος  αυτού που 
αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος 
της  ένωσης  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Νοσοκομείου)  και  το  πρόσωπο  που 
ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

6. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 



β  .      Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη   «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: 
Στον  ΚΛΕΙΣΤΟ  ΦΑΚΕΛΟ  με  την  ένδειξη  «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  τοποθετείται 
απαραίτητα σε δύο αντίγραφα το σύνολο των κατατιθέμενων εγγράφων, εκ των οποίων το 
ένα πρωτότυπο και το δεύτερο απλό φωτοαντίγραφο. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε 
δύο πλήρεις χωριστές σειρές, με αρίθμηση του περιεχομένου τους και αντίστοιχο ευρετήριο. 
Πιο  συγκεκριμένα,  ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  θα  πρέπει  οπωσδήποτε  να 
περιλαμβάνει, επί ποινή απόρριψης:

1.  Πλήρη  τεχνική  περιγραφή  στην  ελληνική  γλώσσα,  σε  πλήρη  ανταπόκριση-
παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους 
λοιπούς  όρους  της  διακήρυξης  όσο  και  τα  συνυποβαλλόμενα  prospectus (τεχνικά 
φυλλάδια  του  κατασκευαστή)  ή  δικαιολογητικά  (σε  πρωτότυπα  ή  επικυρωμένα 
αντίγραφα,  και  όχι  απλά  φωτοαντίγραφα),  ώστε  να  επιτυγχάνεται  αντικειμενική 
αξιολόγηση (σχετ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄).
2. Τα  κατατιθέμενα  prospectus, τα  οποία  πρέπει  να  επαληθεύουν  τα  τεχνικά  και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα 
ή επικυρωμένα αντίγραφα (όχι  απλά φωτοαντίγραφα) του μητρικού κατασκευαστικού 
οίκου ή εκτυπώσεις από επίσημες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής 
ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει 
σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο 
οίκος κατασκευής που προϊόντος στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων 
του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. 
3. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει ότι το προσφερόμενο 
είδος πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού.
4. Υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος με  την  οποία  θα  αναφέρει  την 
επιχειρηματική μονάδα  στην  οποία  κατασκευάζεται  το  προσφερόμενο  επιβατηγό 
αυτοκίνητο, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν 
τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις 
του κυρίως φακέλου.
γ  .   Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  »  ,  εντός 
του οποίου τοποθετείται η οικονομική προσφορά.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η 
οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο 
και  το  δεύτερο  φωτοαντίγραφο),  η  οποία  θα  περιέχει  τα  οικονομικά  στοιχεία  της 
προσφοράς, επί ποινή απόρριψης, διαμορφωμένα ως εξής: 

 Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ (€), συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
για  παράδοση  των  εμπορευμάτων  ελεύθερων  στο  Νοσοκομείο,  και  να  αναγράφεται 
ολογράφως  και  αριθμητικώς.  Στην  προσφερόμενη  τιμή  επισημαίνεται  πρέπει  να 
περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  επιβαρύνσεων  (προβλεπόμενοι  φόροι,  τυχόν  δασμοί 
ασφάλιστρα,  κόστος  εκτελωνισμού,  νόμιμες  κρατήσεις,  έξοδα  μεταφοράς,  κόστος 
ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα και άλλες σχετικές δαπάνες μέχρι της παραδόσεώς 
του σε πλήρη λειτουργία) εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά.
Σε  περίπτωση  διαφοροποίησης  μεταξύ  της  αναγραφόμενης  τιμής  αριθμητικώς  και 
ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
Σε  περίπτωση  προϊόντος  ή  υπηρεσίας  που  προσφέρονται  δωρεάν  θα αναγράφεται  στην 
οικεία θέση της Οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». 
Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή της τιμής, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ» 
θεωρείται αμαχήτως ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 
Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή 



της  προμήθειας.  Αποκλείεται  οποιαδήποτε  αναθεώρηση  των  τιμών  της  προσφοράς  και 
οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει 
βάσει  των  τιμών  της  προσφοράς  του  μέχρι  την  οριστική  παραλαβή  των  ειδών  και  την 
αποπληρωμή τους.
Ο φάκελος  της  Οικονομικής  Προσφοράς    έκτος  των άλλων  να περιέχει  προαιρετικά 
δισκέτα   η οποία θα φέρει ετικέτα  με τα στοιχεία του προσφέροντος, στην οποία  θα είναι 
καταχωρημένη  η οικονομική προσφορά  για τα είδη που προσφέρει  σε αρχείο Word .
3. Μετά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών,  κατά  το  άρθρο  20  του  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,  τα  οποία  αποσφραγίζονται  και 
ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007:

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, 
κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:
α)  Οι Έλληνες πολίτες:
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  Σε  περίπτωση 
εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά   εκδίδονται  με  βάση  την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. 
2) 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. 
β) Οι αλλοδαποί: 
 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: 
Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  τους  Έλληνες  πολίτες  ή 
αλλοδαπούς, αντίστοιχα. 
δ) Οι Συνεταιρισμοί: 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 εδ. δ΄ του Π.Δ. 118/2007:
1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής)  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  Σε  περίπτωση 
εγκατάστασής  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά   εκδίδονται  με  βάση  την 
ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται 
το σχετικό πιστοποιητικό. 
2) 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. 
 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση. 
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  δύναται  να  αντικατασταθούν  αυτά  από  υπεύθυνη  δήλωση  του 
προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 
της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 
στην  συγκεκριμένη  χώρα  δεν  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  έγγραφα  και  ότι  δεν 
συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

ii. Τα κατωτέρω δικαιολογητικά του άρθρου 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007:
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι i) δεν 
υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης και  ii)  ότι  δεν έχει 
επιβληθεί  στον  προμηθευτή  η  ποινή  του  αποκλεισμού  από  διαγωνισμούς,  με 
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Η  μη  έγκαιρη  και  προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών 
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. 
4.  Ο  προσφέρων,  σε  περίπτωση  υποβολής  με  την  προσφορά  στοιχείων  και 
πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους 
διαγωνιζόμενους  θα  έθιγε  τα  έννομα  συμφέροντα  του,  οφείλει  να  σημειώνει  επ’ 
αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 
Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 
απορρήτου  που  καλύπτει  τεχνικά  ή  εμπορικά  ζητήματα  της  επιχείρησης  του 
ενδιαφερόμενου. 
5. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, 
προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει  να  είναι  καθαρογραμμένη  και  μονογραμμένη  από  τον  προσφέροντα,  η  δε 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει  κατά τον 
έλεγχο  να  καθαρογράψει  την  τυχόν  διόρθωση,  να  μονογράψει  και  να  σφραγίσει 
αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ΄ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών.
6. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 
παρ. 2 περ. α΄ του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει 
απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά 
του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω 
όρους.  Μετά  την  κατάθεση  της  προσφοράς,  επί  νομίμως  υποβληθέντων 
δικαιολογητικών,  οι   διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινίσεις  μόνο  όταν  αυτές 
ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν 
εγγράφου  της  Υπηρεσίας,  μετά  την  σχετική  γνωμοδότηση  του  οργάνου.  Από  τις 
διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα 
από το αρμόδιο όργανο.
7. Οι  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  προμηθευτές  για  χρονικό 
διάστημα  τουλάχιστον  εκατον  εικόσι  (120)  μέρες από  την  επόμενη  της 
διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να 
παρατείνουν  την  προσφορά  τους.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος 
μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη,  απορρίπτεται 
σαν απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από 
την υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο 
με  το  προβλεπόμενο  από  την  διακήρυξη.  Περαιτέρω  παράταση  της  ισχύος  της 
προσφοράς μπορεί να λάβει χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 
του Π.Δ. 118/2007.

8.Απαγορεύεται  η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Τυχόν υποβληθείσες 
εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται. 
9.  Η ανάδειξη του προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο τη   χαμηλότερη τιμή  . Συνεπώς, 
για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη από 



τις προσφερόμενες τιμές. 
Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/2007, 
η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των 
οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τους όρους της διακήρυξης.
Η προσφορά  υποβάλλεται  για το σύνολο του ζητούμενου είδους.
10. Προσφορές  αόριστες,  ανεπίδεκτες  εκτίμησης  ή  υπό  αίρεση  απορρίπτονται  ως 
απαράδεκτες. Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθόσον αποτελούν όλες 
απαράβατους όρους (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 3, 4 Π.Δ. 118/2007).

11. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η επιτροπή διαγωνισμού & Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού ακολουθεί την προβλεπόμενη από το άρθρο 19 του ΠΔ /118/2007 διαδικασία. 
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, 29-12-2011,  ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.00πμ 
στο  Γραφείο   Προμηθειών  του  Νοσοκομείου,  ενώπιον  της  αρμοδίας  επιτροπής.  Η  όλη 
διαδικασία γίνεται , σύμφωνα με τις παρακάτω φάσεις :
        1  η   φάση   : Απoσφραγίζoνται oι κυρίως φάκελoι των προσφορών καθώς και  
ο  φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  μονογράφονται  και  σφραγίζονται,  από  την  
αρμόδια επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς 
ανά φύλλο. Συντάσσεται πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού, από την αρμόδια 
επιτροπή, το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Οσοι δικαιούνται να παρευρίσκονται  
στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των στοιχείων που κατατέθηκαν, με  
μέριμνά τους, μέχρι και την  επομένη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού.
           2  η   φάση   : Mετά την έγκριση του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης από το Δ.Σ 
ακολουθεί η αποσφράγιση των κλειστών φακέλλων των οικονομικών προσφορών,  
για όσες προσφορές κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές, σε ημερoμηvία και ώρα πoυ θα 
γvωστoπoιηθεί  σε  αυτoύς  πoυ  έλαβαv μέρoς  στo διαγωvισμό  με  σχετική 
αvακoίvωση, πoυ θα τoυς απoσταλεί με  FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά. Οσοι 
δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των 
στοιχείων που κατατέθηκαν,  με μέριμνά τους, μέχρι και  την  επομένη εργάσιμη  
ημέρα της παραπάνω διαδικασίας.
             3  η   φάση   : Mετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει επίσης 
στην αποσφράγιση του φακέλλου των δικαιολογητικών των παραγράφων 6.1, 6.2, 
6.3  και  6.4    του  άρθρου  1  της  παρούσης,  σε  ημερoμηvία  και  ώρα  πoυ  θα 
γvωστoπoιηθεί  σε  αυτoύς  πoυ  έλαβαv μέρoς  στo διαγωvισμό  με  σχετική 
αvακoίvωση, πoυ θα τoυς απoσταλεί με  FAX ή θα ειδoπoιηθoύv τηλεφωvικά. Οσοι 
δικαιούνται να παρευρίσκονται στην παραπάνω διαδικασία, λαμβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν,  με  μέριμνά  τους,  μέχρι  και  την   επομένη  
εργάσιμη ημέρα της παραπάνω διαδικασίας.
  Οι  φάκελλoι  τωv oικovoμικώv πρoσφoρώv,  για  όσες  πρoσφoρές  δεv 
κρίθηκαv, κατά τηv  2η φάση απoδεκτές, δεv απoσφραγίζovται, αλλά επιστρέφovται 
μετά τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας τoυ διαγωvισμoύ.

12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης , εφ ΄ όσον  ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες 
διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 
13. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ :  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  καταθέσουν  Φύλλο 
Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες προδιαγραφές, όπου θα περιγράφονται ένα προς 
ένα  τα  ζητούμενα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  και  θα  τεκμηριώνονται  με  αντίστοιχες 



παραπομπές  στα  πρωτότυπα  εγχειρίδια  του  κατασκευαστή  (  prospectus ) ή  άλλα 
επίσημα έγγραφα υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστή.

14. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΟΥΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- Πληρωμή-Κρατήσεις: 
Ο Χρόνος  παράδοσης  του  οχήματος  ορίζεται  σε  διάστημα  ενός  (1)  μηνός, το 

αργότερο,  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης.  Προσφορά  στην  οποία 
αναγράφεται  χρόνος  παράδοσης  που  υπερβαίνει  αυτόν  που  καθορίζεται  πιο  πάνω, 
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη. Με  την  παράδοση,  ο  προμηθευτής  θα  παραδώσει  το 
εγχειρίδιο  τεχνικών  χαρακτηριστικών  και  λειτουργίας  του  οχήματος  στην  ελληνική 
γλώσσα, και θα επιδείξει τη λειτουργία όλων των συστημάτων του στους αρμόδιους 
υπαλλήλους του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας.
Η πληρωμή θα γίνει για το 100% της αξίας, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) 
ημερών,  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής 
και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ.118/07.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του προμηθευτή καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 
166/2003  (ΦΕΚ  138Α/05.06.03)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  νομοθεσίας  στην 
οδηγία 2000/35 της 29.06.00 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», ορίζει.

Toν κάθε προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί  βαρύvoυv oι  προβλεπόμενες  από το Ν.2286/95 
κρατήσεις, παρακράτηση φόρoυ εισoδήματoς, σύμφωvα με τo άρθρο 24 Ν.2198/1994 καθώς 
και ΜΤΠΥ 1,50%(άρθρο 22ΠΔ 422/81), χαρτόσημο 2% στο ΜΤΠΥ , ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% στο 
ποσό Χαρτοσήμου, Υπέρ Νοσοκομείου 2%ο(άρθρ6.Ν3580/2007) , Υπέρ ΥΥ&ΚΑ για «Κεφάλαιο 
Κοιν. & Ανθρ. Αντίληψης ποσοστό 2% άρθρο 3, παρ.(ε) εδ.(εε) Ν.3580/2007.

14.2.     Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται απo την Υπηρεσία

15. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: 1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o προμηθευτής είναι υποχρεωμένος vα  καταθέσει 
έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή  που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα 
τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας του οχήματος που του κατακυρώθηκε, χωρίς 
Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι  μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες 
από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον 
προμηθευτή μετά τη λήξη της.
 2. Εγγύηση καλής λειτουργίας   Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας 
του  οχήματος  (και  πριν  από  την  επιστροφή  της  εγγυητικής  επιστολής  καλής  εκτέλεσης)  ο 
προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτού υπό μορφή εγγυητικής 
επιστολής

 Το  όχημα  θα  καλύπτεται  από  εργοστασιακή  εγγύηση,  διάρκειας  τουλάχιστον  δύο 
(2) ετών για όλα   τα μηχανικά μέρη και πέντε (5) ετών για το εξωτερικό χρώμα και 
την αντισκωριακή προστασία.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη 
του  οχήματος,  προερχόμενη  από  τη  συνήθη  και  ορθή  χρήση  του  και  δεν  θα 
επιβαρύνεται  με  κανένα  ποσό  για  τα  εργατικά,  ανταλλακτικά,  υλικά  κλπ.,  εκτός 
αναλωσίμων που αναφέρεται στην προσφορά ότι εξαιρούνται . Ο προμηθευτής 
υποχρεούται  στη  δωρεάν  ρύθμιση,  επισκευή  ή  αντικατάσταση  οποιουδήποτε 
εξαρτήματος,  λόγω  κρυφού  ελαττώματος  ή  κακής  κατασκευής,  από  εξειδικευμένο 
τεχνικό.

Σε περίπτωση που ισχύει κάτι ειδικό για ορισμένα τμήματα του οχήματος,  
να αναφερθεί οπωσδήποτε στην προσφορά.

16. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 
Η Ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα 
από την αναθέτουσα αρχή. Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική 



Σύμβαση.  
 Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007. 
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε 
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 
 Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση  των  προμηθειών  καθώς  και  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των 
συμβαλλομένων  μερών,  καταρτίζεται  με  βάση  την  Κατακύρωση,  την  προσφορά  και  τη 
Διακήρυξη,  κατά  φθίνουσα  σειρά  ιεραρχίας  και  κατισχύει  αυτών  πλην  καταδήλων 
σφαλμάτων  ή  παραδρομών.Στο  κείμενο  της  σύμβασης  δεν  χωρεί  οποιαδήποτε 
διαπραγμάτευση, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, πρόσκληση  και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών
 Για  τις  ανάγκες  κατάρτισης  των  ειδικών  όρων  και  λεπτομερειών  της  Σύμβασης,  ο 
προμηθευτής  θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 
 Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα 
(10)  ημερών  από  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης,  ο  προμηθευτής  υποχρεούται  να 
προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από το ΠΔ 
118/2007 παραστατικά και Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης. Ο 
προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 
δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  της  ανακοίνωσης.  Στην 
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται μετά 
από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση 
που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει τις 
προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 
 Η  Σύμβαση  θα  καταρτιστεί  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το 
ελληνικό  δίκαιο  και  δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  προς  το  περιεχόμενο  της 
παρούσας. 
Διοικητικές προσφυγές. 

Οι  Διοικητικές  προσφυγές  θα  υποβάλλονται  σύμφωνα  με  το  άρθρο  15  του 
Π.Δ.118/07  και   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.2522/97(Φ.Ε.Κ.178/Α/8-9-1997) 
&Ν.3886/2010 (ΦΕΚ173/Α/30-9-2010). Για ότι δεv πρoβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη 
ισχύoυv oι περί πρoμηθειώv διατάξεις τoυ Δημoσίoυ, όπως ισχύoυv κάθε φoρά

Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού

Όλα  τα  έγγραφα  που  απαιτούνται  για  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  και  τη 
συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Β .ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Κωδ:CPV 34110000-1
Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, τελευταίο 

μοντέλο (να μην έχει αντικατασταθεί από άλλο μοντέλο), τυποποιημένο προϊόν.
    Η  παράδοση  του  οχήματος  νοείται  “με  το  κλειδί  στο  χέρι”,  δηλ.  θα  ληφθούν 
υπόψη όλα τα επιμέρους κόστη (ΦΠΑ, ταξινόμηση, μεταφορά, πινακίδες κλπ).
Α.1. ΑΜΑΞΩΜΑ

Το αμάξωμα θα είναι επιβατικό, τύπου hatchback, station wagon ή πολυμορφικό. 
Θα διαθέτει πέντε πόρτες και επτά θέσεις επιβατών και άνω. Το μήκος του θα είναι 
τουλάχιστον  4,20  m.  Όχημα  μήκους  τουλάχιστον  4,00  m θα  γίνει  δεκτό  εφόσον 
έχει ύψος τουλάχιστον 1,60 m.
Α.2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Θα λειτουργεί με καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων. Θα είναι υγρόψυκτος, 
τετράχρονος,  με  χωρητικότητα  έως  1.600  cm3 και  μέγιστη  ισχύ  τουλάχιστον  100 



ίππων.  Θα  είναι  αντιρρυπαντικής  τεχνολογίας  και  θα  πληροί  τις  αντίστοιχες 
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής νομοθεσίας. Να αναφερθούν 
οι εκπομπές  CO2 (gr/km), η τυποποιημένη κατανάλωση (lit/100  km), καθώς και τα 
διαστήματα service του οχήματος.
Α.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Μετάδοση  κίνησης  στους  εμπρός  τροχούς.  Το  κιβώτιο  ταχυτήτων  θα  είναι 
μηχανικό,  χειροκίνητο, τουλάχιστον  πέντε  σχέσεων  εμπροσθοπορείας  και  μία 
οπισθοπορείας.
Α.4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική ή υδραυλική υποβοήθηση.
Α.5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Υδραυλικό, διπλού κυκλώματος,  με υποβοήθηση  servo, δισκόφρενα τουλάχιστον 
στους εμπρός τροχούς και σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS).
Α.6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ελάχιστος  εξοπλισμός  ασφάλειας:  ζώνες  ασφαλείας  τριών  σημείων  για  όλες  τις 
θέσεις επιβατών, αερόσακοι (airbags) για οδηγό-συνοδηγό.

Ελάχιστος εξοπλισμός άνεσης: ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού (εμπρός-πίσω, κλίση 
πλάτης), κλιματισμός, ραδιο-CD, κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός.

Επίσης,  το  όχημα  θα  συνοδεύεται  από:  εφεδρικό  τροχό  (ρεζέρβα),  φαρμακείο, 
πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, προειδοποιητικό τρίγωνο.
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Β.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  εξουσιοδοτημένο  συνεργείο  γενικών 
επισκευών, σε μέγιστη απόσταση 15 km από το Νοσοκομείο.

Επίσης,  οι  συμμετέχοντες  θα πρέπει  να καταθέσουν  υπεύθυνη δήλωση ότι  για 
δέκα (10) χρόνια θα εκτελούν, σε περίπτωση που τους ζητηθεί από το Νοσοκομείο, 
κάθε απαιτούμενη εργασία προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του οχήματος, 
διαθέτοντας τα γνήσια εργοστασιακά ανταλλακτικά.



                                                  

                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υ.ΠΕ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΑΡΤΑ       14-12-2011

                                                                                                     Αρι
θμ. πρωτ. Δ.Σ.180/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ.ΔΣ180/2011 
(ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

1. Το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας προκηρύσσει εκ νέου δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 
με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά, για την προμήθεια ενός επιβατικού δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτου 
για  τη  λειτουργία  της  Κινητής  Μονάδας  Ψυχικής  Υγείας  Κωδ:CPV 
34110000-1,

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης # 26.000,00 # € με Φ.Π.Α, 
     •  Αριθμός διακήρυξης :  ΔΣ 180/2011
     • Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθορίζονται στη Διακήρυξη.
     • Χρόνος παράδοσης:  Τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σχετικής σύμβασης.
     • Τόπος παράδοσης: Γ. Ν. ΑΡΤΑΣ 
     • Χρόνος ισχύος των προσφορών : 120 ημέρες, από την επομένη της διενέργειας 

του διαγωνισμού.
     • Γλώσσα : Ελληνική.
     • Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών : ΤΕ 28-12-2011,ώρα 14:00μμ
     • Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών: ΠΕ 29-12-2011 ώρα 

(10:00 π.μ.) στο Γραφείο Προμηθειών του  Γενικού Νοσοκομείου ΑΡΤΑΣ Ταχ. 
Δ/νση: ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ – 47100 – ΑΡΤΑ 

     • Κόστος παραλαβής διακήρυξης :  χωρίς χρηματικό αντίτιμο  .
      2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από το 
Γραφείο  Προμηθειών  του  Γενικού  Νοσοκομείου  ΑΡΤΑΣ.   Ταχ.  Δ/νση:  ΛΟΦΟΣ 
ΠΕΡΑΝΘΗΣ  –  47100-  ΑΡΤΑ  ,  κάθε  εργάσιμη  ημέρα  και  ώρα  στο  τηλέφωνο 
2681361128,  επίσης  ολόκληρο  το  κείμενο  αναρτήθηκε  στο  πρόγραμμα 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στο site του Νοσοκομείου, www.gnartas.gr

                                                                

                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                               ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
6η Υ.ΠΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 

ΑΡΤΑ       14-12-2011
Αριθ. Πρωτ. 

Δ.Σ
22059

                 Τις Δ/νσεις των Εφημερίδων
Γραφείο : Προμηθειών ΠΡΟΣ : 1. «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  »
Ταχ. Δ/νση : ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ                                             

: ΑΡΤΑ – 47100 FAX: 2103312675
:

Τηλέφωνο : 2681361128
Fax : 2681024814

: 2. ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
                                       
FAX: 2681072220

                                            

        Θ
ΕΜΑ:  «Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης ΔΣ  180/2011

ΣΧΕΤ.:  Συνημμένη περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού.

     Σας στέλνουμε τη συνημμένη περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού και 
σας παρακαλούμε για τη δημοσίευσή της στην εφημερίδα σας στις 15-12-2011.

 Μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε δύο(2)εφημερίδες και το λογαριασμό.
Σημειώνεται ότι η δαπάνη δημοσίευσης  της διακήρυξης βαρύνει τoν προμηθευτή που 
ανακηρύχθηκε με  τη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009.

                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                                                                      ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Συνημμένα
Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού.
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