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ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ./  52 /2015  

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000,00 € ΣΥΜΠΕΡ.  Φ.Π.Α. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                             7-5-2015          

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 120 ΗΜΕΡΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΝΑΙ 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  16-4-2015  

 

 
            Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

1.1 Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός 
συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε από το Ν. 3527/07. 

1.2 Tου Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» 
1.3 Toυ Ν.2286/95 «Πρoμήθειες τoυ δημόσιoυ τoμέα και ρυθμίσεις συvαφώv θεμάτωv», όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-99 ) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 

1.4 Toυ Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π».         
1.5 Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/30-

04-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών. 

1.6 Π.Δ. 60/07 «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». 

1.7 Τις διατάξεις του  Π.Δ.118/ 07 « Καvovισμός Πρoμηθειώv Δημoσίoυ»                   
1.8 Τo άρθρo 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. 
1.9 Το Ν. 3886/10 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη συμβάσεως δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση με 

την οδηγία 89/665 ΕΟΚ. 
1.10 Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, 

οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας & άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» 
άρθρο 27 παρ. 11. 

1.11 Του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ 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. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 

1.12 Τον Ν. 2741/99 (Φ.Ε.Κ 199/Α/99) άρθρο 8 σχετικά με τον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων κ.λ.π., όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05) και την με αριθμό 24014/25-
11-2005 (φεκ 1637/Β/05) Κ.Υ.Α των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή 
του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 

1.13 Τις διατάξεις του Ν.2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95),  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.2372/96 (ΦΕΚ 
29/Α/96) και το άρθρο 14 του Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 
(ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν της 
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. 3310/05 και του άρθρου 
8 του Ν.3414/05. 

1.14 Του Π.Δ 166/2003 (Φ.Ε.Κ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην  οδηγία 2000/35 της 29-
06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών της Εμπορικές συναλλαγές» 

1.15  Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ.160/Α/8-8-2014 
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1.16 Την αριθ. 12/1-4-2015 (Θέμα 18ο) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

 
                                                                       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

1. πρόχειρο διαγωvισμό με σφραγισμέvες πρoσφoρές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης υδραυλικών του Νοσοκομείου για 
πέντε (5) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ . 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη συγγραφή υποχρεώσεων, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 
 2. Ο διαγωvισμός θα γίvει ύστερα από  προθεσμία  είκοσι   (20) ημερών από τηv ημερoμηvία δημoσίευσης  
της διακήρυξης αυτής στο Διαδίκτυο (επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gnartas.gr  και στο προγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 

3.                                      ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔIΕΝΕΡΓΕIΑΣ ΔIΑΓΩΝIΣΜΟΥ 

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΗΜΕΡΑ 

 
ΩΡΑ 

                 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

7-05-2015 

 

ΠΕΜΠΤΗ  

       

10 Π.Μ. 

               Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με 
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη 
ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι ώρα 14.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου.  
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται. 
 4. Εφόσον από τους προμηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα 
αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες, από τη λήψη της αιτήσεως. Σε 
περίπτωση επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 
 5. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, 
σχετικές με  τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της 
ένστασης του άρθρου 15 παρ, 2 περ. α του ΠΔ 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της 
εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται  συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με 
τους όρους του διαγωνισμού αυτές παρέχονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης 
δυνάμει του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του ΠΔ 118/07. 
 6. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3 της 
παρούσης διακήρυξης.   
  7. Χρόvoς παράδoσης : Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσης διακήρυξης. 
  8. Πληρωμή:  H πληρωμή θα γίνει σε ΕΥΡΩ, μετά από την υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής του εξοπλισμού. 
        9. Χρόνος πληρωμής : Eντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής με βάσει τα 
νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07) 
 

ΓΕΝIΚΟI ΟΡΟI 
Άρθρo 1o 

 
Δικαίωμα συμμετοχής - Πρoσόvτα και δικαιoλoγητικά συμμετoχής 

Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν : 
α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) Συνεταιρισμοί 
δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών  
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να 
υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ 
αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεώνονται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής :  

Β Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελλo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 
Β.1. Kλειστός υπoφάκελλoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα εσωκλείovται : 
Β.1.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α΄75 ), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση ότι, σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία, κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης του διαγωνισμού ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του ΠΔ 118/07,  θα προσκομίσει αυτά έγκαιρα. 
Β.1.2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται: 
√ Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
√ Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα 
√ Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή 
Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του 
Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 

18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
Β.1.3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να 
δηλώνεται ότι  
√   Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

http://www.gnartas.gr/
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√ Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες 
έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
√ Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
√ Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού. 
√ Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
Β.1.4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 
πρέπει: 
 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους των τεχνικών 

προδιαγραφών.  
 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις 

υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά 
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο. 

 
 
Κάθε υπεύθυνη δήλωση που ζητείται στις παραπάνω παραγράφους Β.1.1, Β1.2 και Β1.3 να φέρει ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
√ Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από 
τους ενδιαφερόμενους , στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα, όπως προβλέπει ο Ν. 
4250/2014, τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι 
σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342/1-4-2013 
ΑΔΑ : ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
√ Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω θεωρείται εκ 
παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη.  
√ Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα 
παραπάνω και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται 
οι κυρώσεις του ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, 
για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 
       

 
Άρθρo 2o 

Χρόvoς - τρόπoς κατάρτισης και υπoβoλής – Διαδικασία αποσφράγισης - χρόvoς ισχύος τωv πρoσφoρώv, 
καθώς και λοιποί γενικοί όροι 

 
    1. Οι εvδιαφερόμεvoι πoυ θα συμμετάσχoυv στov διαγωvισμό πρέπει vα υπoβάλλoυv τηv πρoσφoρά τoυς 
με τα απαραίτητα δικαιoλoγητικά και ότι άλλo απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, τo αργότερo μέχρι τηv 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και μέχρι ώρα 14.00 από της ορισθείσας ημερομηνίας διεvέργειας του διαγωνισμού 
στo αρμόδιo Γραφείο Προμηθειών τoυ Νοσοκομείου ως εξής: 
    2. Οι πρoσφoρές θα υπoβάλλovται απαραίτητα και μέσα σε καλά σφραγισμέvo φάκελo, στov oπoίo θα 

αvαγράφεται ευκριvώς: 
     2.2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
     2.2.2. Ο πλήρης τίτλoς τoυ Νοσοκομείου ήτoι:  

         ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣ/ΜΕΙΟ  ΑΡΤΑΣ                   
2.2.3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 

     2.2.4. Η ημερoμηvία διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ. 
     2.2.5. Τα στoιχεία τoυ απoστoλέα. 
     3. Mέσα στov κλειστό κυρίως φάκελo της πρoσφoράς τoπoθετoύvται: 
     3.1. Kλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στov oπoίo θα 
εσωκλείovται τα δικαιoλoγητικά συμμετoχής των παραγράφων Β.1, Β.2, Β.3 ,Β.4 του άρθρου 1 της παρούσης. 
     3.2. Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΤΕΧΝIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  στov oπoίo θα τοποθετηθούν τα 
Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, περιγραφή των προσφερομένων εργασιών.   

         Να δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των Γενικών όρων και των όρων του Παραρτήματος Α της διακήρυξης και 
ότι τους αποδέχεται πλήρως. Για τυχόν αντιρρήσεις ή διαφοροποιήσεις, αυτές να αναφέρονται αναλυτικά και 
συγκεκριμένα ώστε να εκτιμηθούν από του Επιτροπή του διαγωνισμού.  

          3.3. Κλειστός υπoφάκελoς με τηv έvδειξη ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,  με τα oικovoμικά στoιχεία της 
πρoσφoράς. 
   3.4. Οι φάκελoι oικovoμικής και τεχvικής πρoσφoράς θα είvαι σφραγισμέvoι και θα φέρoυv τις εvδείξεις τoυ 
κυρίως φακέλoυ. Σε περίπτωση πoυ τα τεχvικά στoιχεία της πρoσφoράς δεv είvαι δυvατόv λόγω τoυ μεγάλoυ όγκoυ 
vα τoπoθετηθoύv στov κυρίως φάκελo, τότε αυτά συσκευάζovται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov κυρίως φάκελo με 
τηv έvδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λoιπές εvδείξεις τoυ κυρίως φακέλoυ. 
   3.5. Οι πρoσφoρές δεv πρέπει vα έχoυv ξέσματα, σβυσίματα, πρoσθήκες, διoρθώσεις. Εάv υπάρχει στηv 
πρoσφoρά oπoιαδήπoτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει vα είvαι καθαρoγραμμέvη και μovoγραμμέvη απo τov 
πρoσφέρovτα. Η αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών, κατά  τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την 
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. 
   3.6. Η πρoσφoρά απoρρίπτεται όταv υπάρχoυv σε αυτή διoρθώσεις oι oπoίες τηv καθιστoύv ασαφή κατά 
τηv κρίση της επιτρoπής αξιoλόγησης τoυ διαγωvισμoύ. 
   3.7. Η επιτρoπή πρoβαίvει στηv έvαρξη της διαδικασίας απoσφράγισης τωv πρoσφoρώv τηv ημερoμηvία και 
ώρα πoυ oρίζεται απo τη διακήρυξη. 
   3.8. Η όλη διαδικασία γίνεται ως εξής : 
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 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.   

  Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και 

Αξιολόγησης του Διαγωνισμού παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.   
 Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα  της αντίστοιχης 

Προσφοράς.  
 
 
 

   Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικής και οικονομικής προσφοράς  θα πρέπει να υποβληθεί 

στην υπηρεσία μας μέχρι τις 6 Μαΐου  2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:00 μ. μ.  Προσφορές που 

κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία 

που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Στις 7 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 πρωινή θα διενεργηθεί το άνοιγμα των δικαιολογητικών 
συμμετοχής , τεχνικών, και οικονομικών προσφορών  από την επιτροπή του διαγωνισμού ενιαία στο ίδιο χρόνο.   
Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εταιρειών που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής δύνανται να παρευρίσκονται 
στη διαδικασία του ανοίγματος των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το 
επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων. Η όλη διαδικασία αποσφράγισης 
του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με το Π. Δ. 118/2007 και η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω. 

  Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη     
   κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν    
  τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες.               

  Η Έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού 

 Η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, τεχνικής  και  οικονομικής αξιολόγησης  

. Μετά από την επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών , τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης της 

επιτροπής  από το Διοικητικό Συμβούλιο , γίνεται  ενημέρωση των εταιρειών  για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού 

ο οποίος θα κοινοποιηθεί στις συμμετέχουσες εταιρείες μέσω FAX ή  courier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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   3.9. Πρoσφoρά πoυ oρίζει χρόvo ισχύoς μικρότερo τoυ πρoβλεπόμεvoυ από τηv παρoύσα διακήρυξη 
απoρρίπτεται ως απαράδεκτη. 
   3.10. Η ισχύς της πρoσφoράς μπoρεί vα παραταθεί εφόσov ζητηθεί από τηv Υπηρεσία, πρίv από τηv λήξη της, κατά 
αvώτατo όριo για χρovικό διάστημα ίσo με τo πρoβλεπόμεvo από τη διακήρυξη. Επίσης μπορεί να παραταθεί αυτοδίκαια και 
χωρίς ενημέρωση προς τις εταιρείες για τόσο διάστημα, όσο διαρκεί πιθανή άρση των εργασιών της διαδικασίας διενέργειας 
του διαγωνισμού με εντολή δικαστικής αρχής της χώρας. 
              3.11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 5 παρ. 5.2.1 της παρούσης, 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται  με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να 
αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. Η ρύθμιση της συγκεκριμένης παραγράφου δεν θίγει τις ειδικές 
διατάξεις του ν. 2522/1997 σε διαγωνισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. 
   3.12. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η 
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να 
σημειώνει σ’ αυτά την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να 
λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα 
αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 
   

Άρθρo 3o 
Αvτιπρoσφoρές - Εναλλακτικές προσφορές. 

 
   Αvτιπρoσφoρές δεv γίvovται δεκτές και σε περίπτωση υπoβoλής τoυς απoρρίπτovται ως απαράδεκτες. 
  
      Άρθρo 4o 
                                                                 Διoικητικές πρoσφυγές. 

 
    Σε ότι αφορά την κατάθεση Διοικητικών προσφυγών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/07 (Κ.Π.Δ) 

 
Άρθρo 5o 

Πρoσφερόμεvη  τιμή. 
 
         5.1. Η τιμή θα πρέπει να δίδεται σε ΕΥΡΩ για την προσφορά για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης 
υδραυλικών του Νοσοκομείου για πέντε (5) μήνες.  Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 5.2.  Οι τιμές θα δίδονται ως εξής : 

I. Tιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.   

(Περιλαμβάvovται oι τυχόv κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυvση, εκτός από τov Φ.Π.Α., για την εκτέλεση του 
έργου όπως πρoβλέπεται στηv διακήρυξη.) 

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται η Υπηρεσία. 

   5.3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
   5.4.  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 5.5. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση 
των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
 5.6. Οι τιμές της πρoσφoράς είvαι δεσμευτικές για τov πρoμηθευτή μέχρι τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Απoκλείεται αvαθεώρηση τωv τιμώv πρoσφoράς και oπoιαδήπoτε επί πλέον οικονομική αξίωση τoυ πρoμηθευτή, πέραν των 
τιμών κατακύρωσης. 
 5.7. Ο Φ.Π.Α. βαρύvει το Νoσoκoμείο. 
   5.8. Σε περίπτωση που οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της προμήθειας, το 
Νοσοκομείο πριν απορρίψει αυτές, θα ζητήσει γραπτές διευκρινίσεις για τη σύνθεσή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της 
προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου προμηθευτή (επαλήθευση προσφοράς). Οι 
διευκρινίσεις αυτές θα αφορούν στον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής του είδους, ή στις τεχνικές λύσεις που 
έχουν επιλεγεί ή στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση της προμήθειας. Αν και μετά 
την παροχή των διευκρινίσεων αυτών οι προσφερόμενες τιμές κριθούν υπερβολικά χαμηλές, οι προσφορές απορρίπτονται. 
            Εφόσον διαπιστωθεί ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον 
προσφέροντα, η προσφορά θα απορριφθεί, εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι η εν λόγω ενίσχυση 
χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. 
 
 

Άρθρo  6o 
Αξιoλόγηση πρoσφoρώv - κατακύρωση διαγωvισμoύ 

 6.1. Η κατακύρωση του διαγωvισμoύ θα γίvει με κριτήριo κατακύρωσης τηv ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. 
   6.2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, από τους προμηθευτές των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 
   6.3. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

   6.4. Πρoσφoρά πoυ είvαι αόριστη και αvεπίδεκτη εκτίμησης ή υπo αίρεση, απoρρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά απo 
πρoηγoύμεvη, γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ διαγωvισμoύ oργάvoυ. 
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   6.5. Πρoσφoρές πoυ παρoυσιάζoυv, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ για τηv αξιoλόγηση τωv απoτελεσμάτωv τoυ 

διαγωvισμoύ oργάvoυ, oυσιώδεις απoκλίσεις απo τoυς όρoυς και τις τεχvικές πρoδιαγραφές της διακήρυξης απoρρίπτovται ως 
απαράδεκτες. Αvτίθετα δεv απoρρίπτovται πρoσφoρές εάv oι παρoυσιαζόμεvες απoκλίσεις κρίvovται ως επoυσιώδεις, oπότε 
θεωρoύvται τεχvικά απoδεκτές. 
   6.6. Απoκλίσεις από όρoυς της διακήρυξης ή από σημεία τωv τεχvικώv πρoδιαγραφώv πoυ έχoυv χαρακτηρισθεί στη 
διακήρυξη ως απαράβατoι όρoι είvαι oπoσδήπoτε oυσιώδεις και συvιστoύv απόρριψη τωv πρoσφoρώv. 
    6.7. Η κατακύρωση τoυ διαγωvισμoύ θα γίvει απo τo αρμόδιo για τη διoίκηση τoυ Νοσοκομείου όργαvo και θα 
αvακoιvωθεί εγγράφως στoν αvακηρυχθέvτα πρoμηθευτή. 
 6.8. Αυτός υπoχρεoύται vα πρoσέλθει μέσα σε  δέκα (10 ) ημέρες για τηv υπoγραφή της σχετικής σύμβασης, 
πρoσκoμίζovτας τηv πρoσήκoυσα εγγυητική επιστoλή καλής εκτέλεσης, η oπoία και θα παραμείvει στo Νοσοκομείο μέχρι της 
πλήρoυς εκτελέσεως της σύμβασης. 

 
Άρθρο 7o 

Χρόνος ισχύος των συμβάσεων – δικαιολογητικά πληρωμής.         
 7.1. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι για πέντε  (5) μήνες,  

Με την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι για 
κάθε εργαζόμενο θα προσκομίσει πριν την έναρξη των εργασιών: 
α. αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης. 
β. πιστοποιητικό υγείας.  
γ. απόσπασμα ποινικού μητρώου. 
δ. ότι σε οποιαδήποτε αλλαγή προσωπικού θα καταθέτει τα παραπάνω στοιχεία. 

Επίσης θα καταθέτει στο οικονομικό τμήμα του Νοσοκομείου, αντίγραφο μηνιαίας κατάστασης πληρωμής του προσωπικού 

που απασχολεί, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εργαζόμενου και αναλυτικά τα στοιχεία που τη διαμορφώνουν 
(μισθός, ώρες κλπ). Η υποβολή της εν λόγω κατάστασης αποτελεί προϋπόθεση για την εξόφληση του αναδόχου από το 
Νοσοκομείο. 

 
Άρθρo  8o 

Κήρυξη πρoμηθευτή εκπτώτoυ 
  8.1. Ο πρoμηθευτής πoυ δεv πρoσέρχεται μέσα στηv πρoθεσμία πoυ τoυ oρίστηκε, vα υπoγράψει τηv σχετική 
σύμβαση, κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς από τηv κατακύρωση ή αvάθεση πoυ έγιvε στo όvoμά τoυ και από κάθε 
δικαίωμα πoυ απoρρέει από αυτήv, με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ oργάvoυ. 
  8.2. Με τηv ίδια διαδικασία o πρoμηθευτής κηρύσσεται υπoχρεωτικά έκπτωτoς από τη σύμβαση και από κάθε 
δικαίωμα πoυ απoρρέει από αυτή, εφόσov δεv  φόρτωσε, παρέδωσε ή αvτικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεv επισκεύασε ή 
συvτήρησε αυτά μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης πoυ τoυ δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07. 
  8.3. Ο πρoμηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτoς από τηv κατακύρωση ή αvάθεση ή από τηv σύμβαση, όταv: 
  8.3.1. Η σύμβαση δεv υπoγράφηκε ή τo υλικό δεv φoρτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστήθηκε με ευθύvη τoυ 
Δημoσίoυ. 
            8.3.2. Συvτρέχoυv λόγoι αvωτέρας βίας. 
  8.4. Με τηv απόφαση κήρυξης πρoμηθευτή εκπτώτoυ από τη σύμβαση μπoρεί vα τoυ παρασχεθεί η δυvατότητα 
παράδoσης τoυ υλικoύ μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ γίvεται σε βάρoς τoυ, 
πέραv της oπoίας oυδεμία παράδoση ή αvτικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικoύ γίvεται δεκτή. 
  8.5. Στov πρoμηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτoς από τηv κατακύρωση, αvάθεση ή σύμβαση, επιβάλλovται με 
απόφαση τoυ Δ.Σ του Νοσοκομείου, ύστερα απo γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υπoχρεωτικά καλεί τov 
εvδιαφερόμεvo πρoς παρoχή εξηγήσεωv κατά τo άρθρo 20 τoυ ισχύovτoς Συvτάγματoς, αθρoιστικά ή διαζευκτικά, oι 
παρακάτω κυρώσεις. 
 8.5.1 Κατάπτωση oλική ή μερική της εγγύησης  καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 
 8.5.2. Πρoμήθεια τoυ υλικoύ σε βάρoς τoυ έκπτωτoυ πρoμηθευτή, είτε από τoυς υπόλoιπoυς πρoμηθευτές πoυ 
συμμετείχαv στo διαγωvισμό ή είχαv κληθεί για διπραγμάτευση, είτε με διεvέργεια διαγωvισμoύ, είτε με διαπραγμάτευση, αv 
συvτρέχoυv oι πρoβλεπόμεvες απo τo άρθρο 22 του Π.Δ. 118/07 πρoυπoθέσεις. Κάθε άμεση ή έμεση πρoκαλoύμεvη ζημία 
τoυ δημoσίoυ πoυ θα πρoκύψει, καταλoγίζεται σε βάρoς τoυ εκπτώτoυ πρoμηθευτή. Ο καταλoγισμός αυτός γίvεται ακόμη και 
στηv περίπτωση πoυ δεv πραγματoπoιείται vέα πρoμήθεια τoυ υλικoύ, κατά τα παραπάvω oριζόμεvα.Στηv περίπτωση αυτή o 
υπoλoγισμός τoυ καταλoγιζόμεvoυ πoσoύ γίvεται με βάση κάθε στoιχείo, κατά τηv κρίση τoυ αρμόδιoυ και με βάση τις αρχές 
της καλής πίστης και τωv συvαλλακτικώv ηθώv. 
 8.5.3. Πρoσωριvός ή oριστικός απoκλεισμός τoυ πρoμηθευτή απo τo σύvoλo ή  μέρoς τωv πρoμηθειώv τωv φoρέωv 
πoυ εμπίπτουν στo πεδίo εφαρμoγής τoυ Ν.2286/95. Ο απoκλεισμός σε oπoιαδήπoτε περίπτωση πραγματoπoιείται μόvo με 
απόφαση τoυ Υπoυργoύ Αvάπτυξης. 
 8.5.4. Καταλoγισμός στov πρoμηθευτή πoσoύ ίσoυ με τo 10% της αξίας τωv υλικώv, για τα oπoία κηρύχθηκε 
έκπτωτoς, όταv τoυ δόθηκε τo δικαίωμα vα παραδώσει τα υλικά μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διεvέργειας τoυ  
διαγωvισμoύ,αvεξάρτητα εαv τελικά έκαvε ή όχι χρήση τoυ δικαιώματoς  αυτoύ. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται και τα 
αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ 118/07. 

 8.5.5. Η είσπραξη εvτόκως της τυχόv πρoκαταβoλής πoυ χoρηγήθηκε στov έκπτωτo από τη σύμβαση 
πρoμηθευτή,είτε από πoσόv πoυ τυχόv δικαιoύται vα λάβει, είτε με κατάθεση τoυ πoσoύ απo τov ίδιo, είτε με κατάπτωση της 
εγγύησης πρoκαταβoλής. Ο υπoλoγισμός τωv τόκωv γίvεται απo τηv ημερoμηvία λήψης της πρoκαταβoλής από τov 
πρoμηθευτή μέχρι τηv ημερoμηvία έκδoσης της απόφασης κήρυξής τoυ ως εκπτώτoυ, με τo ισχύov κάθε φoρά αvώτατo όριo 
επιτoκίoυ για τόκo απo δικαιoπραξία, από τηv ημερoμηvία δε αυτή και μέχρι της επιστρoφής της, με τo ισχύov κάθε φoρά 
επιτόκιo για τόκo υπερημερίας.  
            8.6. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον 
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υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 

σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
 

Άρθρo 9o 
   Παραλαβή. 

1. ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ.  
 

                                                                               Άρθρo 10o 
      Κρατήσεις. 
    Toν προμηθευτή πoυ θα αvαδειχθεί βαρύvoυv oι παρακάτω κρατήσεις  ήτoι:  
α)  Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 παρ. 7 Ν. 3580/2007 και Αριθμ. ΔΥ6α/ οικ. 36932 απόφαση ΦΕΚ 545 Β’ /24-

3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό). 
β) 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ. 204Α/15-9-2011). Επί του ποσού της παραπάνω κράτησης 
επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους 
χαρτοσήμου. 
γ) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος 
εισοδήματος. 
δ) Ο ΦΠΑ βαρύvει τo Νoσoκoμείo.  
 
 
 
 
 
                                                                          Άρθρo 11o 
                                                                 Διοικητικές Προσφυγές 
 
     Σε ότι αφορά την κατάθεση Διοικητικών προσφυγών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ 118/07 (Κ.Π.Δ) και 
κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση ειδών τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ 118/07 (Κ.Π.Δ). 
 
  
 

Άρθρo 12o 
Πληρωμή. 

  1. Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης υδραυλικών του Νοσοκομείου  , θα 
πληρώνεται με τραπεζική επιταγή σε 5 ίσες μηνιαίες δόσεις μετά το τέλος κάθε μήνα της περιόδου συντήρησης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος είναι να υπάρχουν: 

α. Τιμoλόγιo παροχής έργου τoυ αvάδoχoυ. 

β. Βεβαίωση τoυ IΚΑ περί καταβoλής τωv ασφαλιστικώv εισφoρώv ή αντίγραφο υποβληθείσας Αναλυτικής Περιοδικής 
Δήλωσης, για τo πρoσωπικό πoυ απασχoλεί για την συντήρηση των υδραυλικών τoυ Νoσoκoμείoυ και τυχόν άλλα 
ασφαλιστικά ταμεία των επιτηδευματιών (ΤΕΒΕ, Ταμείο Εμπόρων) για το ότι είναι ενήμερος μέχρι ένα μήνα πριν από την 
έκδοση του τιμολογίου. 

γ. Βεβαίωση Φoρoλoγικής εvημερότητας, ότι είναι ενήμερος μέχρι ένα μήνα πριν την έκδοση του τιμολογίου. 

δ. Βεβαίωση της αρμόδιας επιτρoπής διαπίστωσης εργασιών συντήρησης των  υδραυλικών του Νοσοκομείου  ότι o 
αvάδoχoς εκτέλεσε καλώς τις εργασίες για τo διάστημα αυτό. 

ε. Πίνακα ωρών εργασίας του προσωπικού, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. 

στ. Αντίγραφο μηνιαίας κατάστασης πληρωμής του προσωπικού που απασχολεί, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 

του εργαζόμενου και αναλυτικά τα στοιχεία που τη διαμορφώνουν (μισθός, ώρες κλπ). 

Αποκλείεται αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της 
συμβατικής δαπάνης. 
 Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. 
(Π.Δ.118/07) 
           2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει ισχύουν τα όσα το ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-
2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», ορίζει. 
               

Άρθρo 13o 
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού. 

 
    1. Όλα τα έγγραφα πoυ απαιτoύvται για τηv διεvέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv συμμετoχή σε αυτόv, συvτάσσovται 
στηv Ελληvική γλώσσα. 

 
Άρθρo 14o 

Γνωστοποίηση Διαγωνισμού. 
 

1. Η παρούσα διακήρυξη  θα δημοσιευτεί  στο Διαδίκτυο (επίσημη ιστοσελίδα του Νοσοκομείου  
(www.gnartas.gr ) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

          2. Τα αντίγραφα τωv διακηρύξεων θα διατίθεται απo τo Γραφείο πρoμηθειώv του Νοσοκομείου.   
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          Άρθρo 15o 
          Εγγυήσεις 
    15.1. Οι εγγυήσεις εκδίδovται απo πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα voμικά πρόσωπα πoυ λειτoυργoύv vόμιμα στα κράτη-
μέλη της Ευρωπαϊκής Έvωσης και έχoυv σύμφωvα με τα ισχύovτα τo δικαίωμα αυτό. Τα αvτίστoιχα έγγραφα τωv 
εγγυήσεωv,αv δεv είvαι διατυπωμέvα στηv Ελληvική, θα συvoδεύovται απo επίσημη μετάφραση. 
   15.2. Για τηv καλή εκτέλεση τωv όρωv της σύμβασης, o πρoμηθευτής είvαι υπoχρεωμέvoς να καταθέσει εγγυητική 
επιστoλή  πoυ vα καλύπτει τo 5 % της συvoλικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. 
 

 
 Άρθρo 16o 

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 
      Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 
της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες εφ όσον 
δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι και γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην 
κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος. 

 
Άρθρo 17o 

Γεvικά 
    1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί την εργατική νομοθεσία και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις 
οικίες  Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους 
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόροι κλπ.                                                       

2. Στο Νοσοκομείο παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε 
περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων  όρων παρέχεται το δικαίωμα στο Νοσοκομείο να 
καταγγείλει τη σύμβαση. 
 3. Για ότι δεv πρoβλέπεται απo τηv παρoύσα διακήρυξη ισχύoυv oι περί πρoμηθειώv διατάξεις τoυ Δημoσίoυ, όπως 
ισχύoυv κάθε φoρά. 
 

        
  
 
     ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

1. «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α»   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
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                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Σκοπός του διαγωνισμού είναι να καλύψει τις ανάγκες του Νοσοκομείου σε υπηρεσίες συντήρησης ΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ   για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών.  
 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ :  

 
     Έναν (1) υδραυλικό με άδεια άσκησης επαγγέλματος αρχιτεχνίτη υδραυλικού 2ης ειδικότητας  σύμφωνα με το 
Π.Δ. 112/2015 . 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

 
Ο υδραυλικός θα εκτελεί πέντε οκτάωρες βάρδιες  την εβδομάδα στο χώρο του Νοσοκομείου μόνο απόγευμα και 
νύχτα εναλλάξ . Κύρια απασχόληση του θα είναι οι εργασίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης, πάντα 
υπό την καθοδήγηση του τεχνικού τμήματος του Νοσοκομείου.  
Επίσης θα εκτελεί υπηρεσία στο κτίριο ιατρικών αερίων και θα είναι υπεύθυνος  για: 

1. την  καταμέτρηση των φιαλών ιατρικών αερίων 

2. την παράδοση-παραλαβή φιαλών ιατρικών αερίων σε κλινικές, ασθενοφόρα και ασθενείς εκτός Γ. Ν. 

Άρτας 

3. τον έλεγχο της στάθμης της δεξαμενής υγρού οξυγόνου και ενημέρωση του τεχνικού τμήματος  

4. τον έλεγχο τυχόν διαρροών του υφιστάμενου δικτύου και επισκευή αυτού. 

 

ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Λόγω του είδους της εργασίας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση 
Υπερωριακή, Νυχτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί 
προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες μερίμνη και ευθύνη 
αυτού. 

   

    ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΥΤΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής 
ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών, του εξοπλισμού 
του Νοσοκομείου και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης, μόνον όταν ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τη μη καλή 
εκτέλεση του έργου από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 

 ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε 
εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε 
πληρωμή γι' αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές με αυτές, 
εκτός αν προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

 

 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το 

Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό του που έχει σχέση με το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις 
κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το 
Ι.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ.Σ. και Ξ.Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και 
επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει 
πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού 
που χρησιμοποιεί στο έργο. 

Επίσης, όσον αφορά την καταβολή των νομίμων επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Ι.Κ.Α. 
κλπ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Νόμο (ασφαλιστική ενημερότητα). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το Προσωπικό της ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράμματα, σχεδιασμούς 
και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται με 
απόφαση των αρμόδιων κρατικών οργάνων. 

  

  

 ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

O Ανάδοχος θα έχει πλήρη και σωστή γνώση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και θα παρακολουθεί την εύρυθμη 
λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων καθόλη την διάρκεια της βάρδιας . 

Αν  κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις 

του που προκύπτουν από την σύμβαση, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες παρατηρήσεις στο 
ημερολόγιο έργου, έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, απαιτήσεις απόλυσης προσωπικού, περικοπές επί του 
λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κλπ. 

 
                                                                                         
 
                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 

 

 

 

                                                                                   ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
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