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6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                   
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                            
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΚ 21100                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Δ/νση Διοικητικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Τμήμα Οικονομικό ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Πληρ/ίες:Κωνσταντίνα Κλώπα
 ΤΗΛ.27523 61139                                                                              ΠΡΟΣ: 
FAX: 27520 2 2 2 7 2                           Κ Α Θ Ε  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  04/2023

                       για την Ανάδειξη Αναδόχου, για την 

       “Προληπτική συντήρηση των αντλιών θερμότητας, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του 
χειρουργείου , ΜΑΦ και του ακτινολογικού εργαστηρίου ” 

για την Ν.Μ. Ναυπλίου

                              

                                 Συνολικού προϋπολογισμού :1.240,00 € 

 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  24%

ΚΑΕ 0889    

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά   αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

0000183377
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1.  Αναθέτουσα Αρχή 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Ναυπλίου
Ταχυδρομική διεύθυνση Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη

Πόλη Ναύπλιο

Ταχυδρομικός Κωδικός 21100

Χώρα1 Ελλάδα
Κωδικός ΝUTS2 EL651
Τηλέφωνο 27523-61139
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) konstantina.klopa@gnn.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες3 Βενετία Γιαννακέα , Κωνσταντίνα Κλώπα
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.gnn.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  είναι το Γενικό  Νοσοκομείο  Αργολίδας  –  Ν.  Μ.  Ναυπλίου και ανήκει 
στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια.
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Παροχή Υπηρεσιών Υγείας.

Στοιχεία Επικοινωνίας 4 
          α)  Τα έγγραφα της πρόσκλησης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.gnn.gov.gr στην διαδρομή: Αρχική Σελίδα – Διαγωνισμοί & 
Διαβουλεύσεις

      β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ανωτέρω αρμόδια για πληροφορίες : στην 
προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 27523-61139 ή στο FAX: 27520 22272

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016  

4 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16

http://www.gna.gr/
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1.2 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως5:

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37 

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις»

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα»6, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με 
το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»7. 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781) 

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

5 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων.

6 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

7  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε 
έτος. Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.
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ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

  της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92). 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ.

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», 

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία», 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

       του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν 
έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή 
τους (EEL 157 της 15.6.2016)-Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

 του ν.4782/2021 ( ΦΕΚ Α’36/09-03-2021 ) «Εκσυγχρονισμός , απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.

Τις Αποφάσεις και έγγραφα:

i. Το υπ’ αριθ.πρωτ.78/19.04.2022 πρωτογενές αίτημα. 

ii. Η υπ’ αριθ. Πρωτ. 445/20-03-2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με 

ΑΔΑ:ΩΧΤΙ46907Β-44Δ.

iii. Την υπ’ αριθμ. 18η/26-05-2022 πράξη Θέμα 42ο απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας με ΑΔΑ: 655Μ4690Β4-Υ6Γ

iv. Την υπ’ αριθμ. 40η/06-12-2022 πράξη Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα 47ο: 

Λήψη έγκρισης ετήσιων επιτροπών για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών , 

αξιολόγησης διαγωνισμών , παράδοσης & παραλαβής υλικών – υπηρεσιών έτους 

2023 και απογραφής αποθεμάτων διαχειριστικού έτους 2022  της Ν.Μ.Ναυπλίου.

1.3 Προθεσμία παραλαβής προσφορών 
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι 31-03-2023 Ημέρα Παρασκευή

και Ώρα 10:00.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει 
να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την παραπάνω ημέρα και ώρα.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή  31-03-2023 και ώρα  11:00 στο 
Γενικό Νοσοκομείο  Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου.

1.4 Δημοσιότητα
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος και το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στον ιστότοπο  http://www.eprocurement.gov.gr. 

Η παρούσα  όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα  της  
αναθέτουσας  αρχής,  στη διεύθυνση (URL) : www.gnn.gov.gr στην διαδρομή : Aρχική Σελίδα ►  
Διαγωνισμοί & Διαβουλεύσεις.

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna.gr/
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2.Χρόνος ισχύος των προσφορών8  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν

 είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας της  πρόσκλησης. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη

 κανονική.

3. Κριτήρια Ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης9 
Κριτήριο ανάθεσης10 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή) 11 

4. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η “Προληπτική Συντήρηση των Αντλιών θερμότητας ” της Ν.Μ 
Ναυπλίου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ     
I της παρούσας πρόσκλησης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 12 τιμής (χαμηλότερη τιμή).

5. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

5.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά  είτε από 
όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

8 Άρθρο 97 ν. 4412/2016
9 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
10 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

11  Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής.
12 Άρθρο 86 ν.4412/2016. 
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής13.

5.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.3 της παρούσας  
πρόσκλησης,

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται 
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει την 
πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 1.3 της παρούσας. Η αναθέτουσα 
αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται 
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα 
από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 
διεξάγει τον διαγωνισμό στη διεύθυνση : Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας –Ν. Μ. Ναυπλίου- Ασκληπιού & 
Κολοκοτρώνη - Τ.Κ. 21100 με την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία».

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος δηλαδή: επωνυμία ή ονοματεπώνυμο φυσικού 
προσώπου & απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e- 
mail).

ΠΡΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας – Ν. Μ. Ναυπλίου

Ασκληπιού & Κολοκοτρώνη 

Ναύπλιο, ΤΚ 21100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

του..........................................................................................…………

…………………………………………………………………………………………………….

για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
με Αριθ. Πρωτ.  ……..  04/2023

για την Ανάδειξη αναδόχου για την «Προληπτική Συντήρηση των Αντλιών θερμότητας»  της Ν.Μ 
Ναυπλίου

Καταληκτική  προθεσμία υποβολής προσφορών  31-03-2023 και ώρα  10:00

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους εντός του κύριου φακέλου τα ακόλουθα:

13 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016.
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(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής » στον οποίο  περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την 
παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωση απαιτούμενα και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 
την παρούσα.

(γ) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά .

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 
υποβολής του άρθρου 1.3 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού.

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της.

5.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

5.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού14 τα ακόλουθα : 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία ως

προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών με ποινή αποκλεισμού είναι τα ακόλουθα :

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία της πρόσκλησης στο οποίο συμμετέχουν οι οικονομικοί φορείς και 
δηλώνεται ότι:

 Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης,

 Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε μια από τις 
καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς 
αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου.

14 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016
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 Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή και αληθή.

 Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της παρούσας  πρόσκλησης.

 Συμμετέχουν σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας  πρόσκλησης.

 Ότι αναλαμβάνουν την “Προληπτική Συντήρηση των Αντλιών θερμότητας” για την Ν.Μ. 
Ναυπλίου όπως αυτή αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας, για την οποία υποβάλουν 
προσφορά.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία υπογραφής μετά την δημοσίευσης της παρούσας για 
υποβολή προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική 
αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη, σύμφωνα με το Ν.4250/2014, 
άρθρο 3.

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι:

 δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

α) για κάποιο από τα αδικήματα του αρ. 73 του Ν.4412/2016

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

 δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δε δικασμένου,σύμφωνα με τις διατάξεις της 
χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή. Η 
υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις 
ανωνύμων εταιρειών(Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο,καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας (να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του,

διαφορετικά στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί

τρεις(3) μήνες πριν την υποβολή του).

4. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας: (να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή του,

διαφορετικά στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί

τρεις(3) μήνες πριν την υποβολή του).

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν.2190/1920,όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα εν λόγω 
πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
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6. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου τριμήνου (3μήνου) πριν 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό και δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, αίτηση για υπαγωγή στο καθεστώς εξυγίανσης και 
περί μη υπαγωγής στο άρθρο 99. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω 
πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την 
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

7. Πιστοποιητικό μέλους σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα.

8. Αποδεικτικά Έγγραφα Νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου τα 
οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος , και από αυτά 
πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα μέλη του ΔΣ και τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με τη υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα 
νομιμοποίησης αυτών αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει αθετήσει τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν.4412/2016.

5.3.2 Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙΙ 
της  παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

5.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά15 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης  
(χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στην παρούσα & σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της.

Τιμές

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ολογράφως και αριθμητικά σε ευρώ.  16

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη  του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 

και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη. 

15 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016
16 Εδώ θα πρέπει να καθορίζεται με σαφήνεια η σχετική μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α.
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5.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών17

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 5.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 5.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 5.3 (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
5.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 6.1.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) της 
παρούσας,18 

β) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

γ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ «Απαιτήσεις/ Τεχνικές Προδιαγραφές»

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016,

ια) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

17 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
18 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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6. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

6.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

6.1.1 Αποσφράγιση προσφορών19

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, αποσφραγίζει τους κυρίως 
φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής, με την επιφύλαξη των 
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

 Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν 
συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Η διαδικασία αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 
της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

 Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές 
καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας. 

 Θα συνταχθεί ένα ενιαίο πρακτικό, το οποίο επικυρώνεται  με απόφαση της Αρχής, η οποία 
κοινοποιείται στους προσφέροντες.

 Στην περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών τιμών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 
88 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του ν. 4782/2021 .

 Στην περίπτωση Ισότιμων προσφορών ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 90 του 
ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 33 του ν. 4782/2021 .

 Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω 
πρακτικό εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«ανάδοχος») να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

6.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης20 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του (εφόσον υπάρχει) και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία 
ανάθεσης ματαιώνεται.

19 Άρθρο 221Α του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν.4782/2021.
20 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016
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Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 
καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 105 
παρ. 7 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του ν.4782/2021.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας 
βίας,ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ, 
σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 8 του ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του 
ν.4782/2021.

6.3 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 46 του ν.4782/2021. 
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7. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1.1Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να  λαµβάνει υπόψη του τους όρους της πρόσκλησης.

 Ο Ανάδοχος , εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας 
τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.

 Ο Ανάδοχος  θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από 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.

 Ο Ανάδοχος  υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό ∆ίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.

 Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες 
τις επιµέρους εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας άτοµα µε την απαιτούµενη 
εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύµβασης.

 Ο Ανάδοχος θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που 
θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής .

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

Ο  Ανάδοχος δεσμεύεται ότι : 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης21. 

21       Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

7.1.2Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 7.3, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 
τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 Αν η προμήθεια είναι διαιρετή και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι 
εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί 
στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή 
αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

7.2 Διάρκεια της σύμβασης
7.2.1 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) έτους .

7.2.2 Η συνολική διάρκεια της  σύμβασης, μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. (Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως τυχόν παράταση-τροποποίηση υπόκειται στις 
προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016)

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης ,  χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει  
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Α.Α. τα παραδοτέα της σύμβασης, 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος,

7.3 Τροποποίηση της Σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης.
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8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.1 Τρόπος πληρωμής22 
8.1.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201623, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

8.1.2. Toν Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 Υπέρ της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της αρχής ΕΑΔΗΣΥ κρατείται 0,10% βάση 
του ΦΕΚ Α59/17.03.2022

 Υπέρ τρίτων κρατήσεις προς ΕΑΔΗΣΥ υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

 Υπέρ της Ψυχικής Υγείας 2% βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/07 (ΦΕΚ 545 Β’ /24.3.2009) .
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 Ν. 4172/2013) για υπηρεσίες και για 
αγαθά 4%. 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση με τις κείμενες διατάξεις.

                                                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν. Μ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

                                                                                                             

                  

                                                                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

22      Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων. 

23 Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της παρούσας  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αφορά την ανάδειξη 
αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την “ Προληπτική Συντήρηση των Αντλιών θερμότητας ” για 
την Ν.Μ. Ναυπλίου, με CPV  50730000-1 που βαρύνει τον ΚΑΕ 0889 με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής 
(χαμηλότερη τιμή). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης, ανά είδος αναλύεται  παρακάτω.

“Προληπτική Συντήρηση των Αντλιών θερμότητας” για την Ν.Μ. Ναυπλίου,  
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.240,00€ με ΦΠΑ 24%.

α/α Προληπτική Συντήρηση των Αντλιών 
θερμότητας 

Προϋπολογιζόμενη 
αξία 

Προϋπολογιζόμενη 
αξία με Φ.Π.Α

Προληπτική Συντήρηση των Αντλιών 
θερμότητας (κλιματιστικών 
μηχανημάτων) , Κεντρικών 

κλιματιστικών μονάδων (ΚΚΜ) του 
χειρουργείου , Μ.Α.Φ, και 

ακτινολογικού εργαστηρίου

1.000,00€ 1.240,00€

Σύνολο 1.240,00€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ   
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές

Γ1 . ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ   ΑΕΡΟΨΥΚΤΕΣ  ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Αντλία  θερμότητας  Αέρα- Νερού  Ψυκτικής ισχύος   91,5 KW -312.000 BTU/H  της εταιρείας  
Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ    

2  ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  ( Μ.Α.Φ)

Αντλία θερμότητας  Αέρα- Νερού   51,4 KW  -  150.000 BTU/H   της   εταιρείας  INTERCLIMA  

Γ2.  ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΚΚΜ)

  1.Δώμα Χειρουργείου δύο  (2) τεμ.  

  2.  Δώμα  Μ.ΑΦ   ένα (1) τεμ 

Γ3.  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

1.Αντλίες  θερμότητας   60.000  BTU/H  , δικτύου αεραγωγών (Καναλάτων  κατακόρυφης  ροής Αέρα    τεμ 
(2)

Δ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Δ1  ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Δ11  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ( ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΕΣ)

 Χημικός και αντιβακτηριδιακό καθαρισμός στοιχείων με διάλυμα  Πιστοποιημένο (Εγκεκριμένο)  
(Συμπεριλαμβάνεται  και το κόστος των χημικών υγρών) 

 Έλεγχος πιθανών φθορών  & διαρροών των στοιχείων
 Έλεγχος έδρασης αξονικών ανεμιστήρων
 Έλεγχος λειτουργίας ανεμιστήρων
 Έλεγχος πιθανών διαρροών ψυκτικού υγρού και ψυκτέλαιου από τους συμπιεστές.  
 Έλεγχος πιέσεων & λειτουργίας συμπιεστών
 Έλεγχος θορύβων & κραδασμών
 Έλεγχος της  θερμαντικής αντίστασης στο  κάρτερ λαδιού
 Έλεγχος πρεσσοστατών και ρυθμίσεις αυτών
 Έλεγχος θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας & ρύθμιση αυτών
 Έλεγχος και ρύθμιση εκτονωτικής βαλβίδας
 Έλεγχος αυτοματισμού βοηθητικών κυκλωμάτων
 Έλεγχος των ρελέ εκκινήσεως 
 Γενικός ηλεκτρολογικός έλεγχος 
 Εκκίνηση, έλεγχος  & ρυθμίσεις συμπιεστών   
 Αμπερομέτρηση στους συμπιεστές και στους ανεμιστήρες
 Έλεγχος  διακόπτη  ροής  (Flow switch) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί (δεν συμπεριλαμβάνεται  η   

προμήθεια  του διακόπτη  ροής) 
 Έλεγχος  και αντικατάσταση . βαλβίδων, θερμόμετρα, μανόμετρα, ασφαλιστικά εάν απαιτηθεί  (δεν 

συμπεριλαμβάνεται  η   προμήθεια τους )
 Έλεγχος  καλής λειτουργίας  κυκλοφορητών  στο δίκτυο επιστροφής  του νερού στην Αντλία  – Καθαρισμός 

φίλτρου  νερού  -Έλεγχος και  αντικατάσταση  Δοχείου Διαστολής. εάν απαιτηθεί  (  δεν συμπεριλαμβάνεται  
η   προμήθεια   τους
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Δ2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΚΚΜ)  ( ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΕΣ)

Δ2.1  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

1. Χημικός και αντιβακτηριδιακός καθαρισμός στοιχείων ψυχρού –θερμού νερού με διάλυμα  Πιστοποιημένο ( 
Συμπεριλαμβάνεται  και το κόστος των χημικών υγρών)

2. Καθαρισμός και απόφραξη λεκάνης συμπυκνωμάτων και της αποχέτευσης
3. Έλεγχος  ιμαντιοκινησης των ανεμιστήρων (προσαγωγής -απαγωγής ) και αντικατάστασης ιμάντων  εάν απαιτηθεί δεν 
συμπεριλαμβάνεται  η   προμήθεια τους

4 Έλεγχος  και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί μανόμετρων-θερμομέτρων (δεν συμπεριλαμβάνεται  η   προμήθεια τους)

5. Έλεγχος αυτοματισμών

6 Ηλεκτρολογικός έλεγχος ρέλε  ισχύος

7. Αντικατάσταση απολύτων φίλτρων  στις τρεις Χειρουργικές Αίθουσες και ΜΑΦ( κάθε έξι μήνες )  και  προφιλτρα- σακκοφιλτρα   
στις τρεις (3)  ΚΚΜ   κάθε τρίμηνο

Νο

8. Έλεγχος  Τριοδων βανών  -Αυτοματισμών

9. Έλεγχος Υγραντήρα

Τα απόλυτα φίλτρα, τα σακκόφιλτρα, τα πρόφιλτρα,  θα βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο.

Δ3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  ΚΑΝΑΛΑΤΑ (ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ)

Δ3.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ( ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΕΣ)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1. Χημικός και αντιβακτηριδιακό καθαρισμός στοιχείου με πιστοποιημένο διάλυμα  (Συμπεριλαμβάνεται  και το κόστος των 
χημικών υγρών)
2.Καθαρισμος  αποχέτευση.
3 Καθαρισμός  ανεμιστήρα
4. Έλεγχος απωλειών ψυκτικού υγρού.
5 Ηλεκτρολογικός έλεγχος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1. Χημικός. και αντιβακτηριδιακό καθαρισμός στοιχείων με πιστοποιημένο διάλυμα Συμπεριλαμβάνεται  και το κόστος των 
χημικών υγρών)
2.Έλεγχος καλής λειτουργίας ανεμιστήρα
3 Έλεγχος   και αντικατάσταση τους στα αισθητήρια εντολών (θερμοστάτες)  εάν απαιτηθεί (δεν συμπεριλαμβάνεται  η   
προμήθεια τους)

4. Αφαίρεση  στομίων  - καθαρισμός  και επανατοποθέτηση

Ε. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι  προαναφερόμενες εργασίες  συντήρησης ,επειδή αφορούν κρίσιμους χώρους, (Χειρουργεία – Εργαστήρια )  θα    
γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική  Υπηρεσία, ημέρα  Τετάρτη ή   Παρασκευή , με ώρα ενάρξεως 
εργασιών 11:30   π.μ   και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί  μέχρι της 15:00 .

Σε περίπτωση  που δεν μπορούν  ν α ολοκληρωθούν  ή  πραγματοποιηθούν ,  όλες  οι εργασίες ταυτόχρονα  λόγω 
ανυπέρβλητων εμποδίων     (Χειρουργικές επεμβάσεις, διενέργεια  ακτινολογικών )  θα επαναλαμβάνονται την 
μεθεπομένη εβδομάδα  χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή

Ζ.ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

1.Σε  περίπτωση εκτάκτων βλαβών  ή δυσλειτουργίας  ο Συντηρητής  που  θ α ειδοποιείται  τηλεφωνικά   θα είναι 
υποχρεωμένος  στο Νοσοκομειο να προσέλθει

γι α την διαπίστωση της βλάβης  , εντός πέντε   (5)  δύο ωρών από την κλήση

2.Σε περίπτωση  βλάβης που χρειάζονται  ανταλλακτικά  , θα υποβάλλει  κατάλογο των ανταλλακτικών  που  
απαιτούνται   την επόμενη εργάσιμη  ,με το αντίστοιχο κόστος απόκτησης του  και τοποθέτησης τους , προκειμένου 
να εγκριθούν από την τεχνική Υπηρεσία.
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3.Η προμήθεια και η τοποθέτηση τους  στις έκτακτες βλάβες     βαρύνει το Νοσοκομείο

4.Η προμήθεια των ανταλλακτικών  μπορεί να πραγματοποιηθεί από το Νοσοκομείο από το ελεύθερο εμπόριο

Η.   ΠΟΙΝΙΚΕΣ  ΡΗΤΡΕΣ

1.Σε  περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης   προσέλευσης του συντηρητή πέραν των πέντε  (5) ωρών θα 
επιβάλλεται  πρόστιμο3 Ευρώ/ανά ώρα     καθυστέρησης

2. Γι α μη  ανταπόκριση  σε τηλεφωνική  κλήση γι α βλάβη περαν της μιας (1) ωρας θ α επιβάλλεται πρόστιμο 5 Ευρώ

3. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης πέραν των 24ωρων   πέραν των προαναφερμένων ποινών   , το 
Νοσοκομείο   μπορεί να εκκινήσει   διαδικασίες  έκπτωσης του συντηρητή   και διακοπής της σύμβασης

Θ.   ΛΟΙΠΕΣ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο συντηρητής με την υπογραφή της σύμβασης, θα υποβάλλει αναλυτική κατάσταση με τα  τυχόν ανταλλακτικά  που 
πρέπει  να   αντικατασταθούν ,καθώς και    τις απαραίτητες εργασίες, που πρέπει να πραγματοποιηθούν, με τα 
αντίστοιχο κόστη τους  για  την βελτίωση των υπαρχόντων συστημάτων κλιματισμού, προκειμένου μα εγκριθούν ή να  
απορριφτούν   από την Τεχνική Υπηρεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Β1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον διαγωνισμό, μπορούν να συμμετέχουν, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρίες  κλπ,  εφόσον ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξη

B1.1  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

B1.2  ΠΤΥΧΙΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Β1.2.1  ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

1.1 )  Στην κατηγορία  των Φυσικών Πρόσωπων μπορούν να συμμετέχουν   Διπλωματούχοι  ( Α.Ε.Ι) ή Πτυχιούχοι   
(Τ.Ε.Ι)  -  Μηχανολόγοι ή Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, προσκομίζοντας το πτυχίο τους επί ποινή αποκλεισμού
Σε  περίπτωση  που πραγματοποιήσουν οι ίδιοι την συντήρηση ,  θα προσκομίσουν Πιστοποιητικό  Κατηγορίας    Ι  
σύμφωνα  με τον Κανονισμό ΕΚ 303/208  όπως έχει τροποποιηθεί   με τον ΕΚ 2067/2015  επί ποινή αποκλεισμού .
1.2 Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει  προσωπικό  πέραν του ιδίου (Εξωτερικούς συνεργάτες) γι α την συντήρηση  θα  
συνυποβληθεί από τον συμμετέχοντα,  Υπεύθυνη δήλωση  της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986,   που  θα 
αναφέρονται  τα στοιχεία  του εξωτερικού συνεργάτη, που  θ α  πραγματοποιήσει την συντήρηση  στα κλιματιστικά 
μηχανήματα  του συγκεκριμένου  έργου  (θα αναφερθεί ο τίτλος  του έργου της διακήρυξης.) επί ποινή αποκλεισμού
Επίσης σε αυτή  την περίπτωση  θ α πρέπει  να συνυποβληθεί  επί ποινή αποκλεισμού     Πιστοποιητικό  Κατηγορία  Ι    
σύμφωνα  με τον Κανόνισμα  ΕΚ 303/208  όπως έχει τροποποιηθεί   με τον ΕΚ 2067/2015  του εξωτερικού 
συνεργάτη

Β. 1 .3 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ κ.λπ

1.1 Μπορούν να  συμμετέχουν  όσοι, διαθέτουν  στο μόνιμο προσωπικό τους, τουλάχιστον ένα Διπλωματούχο ή 
Πτυχιούχο  Μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο Μηχανικό, ο οποίος θα είναι ο υπεύθυνος του έργου
Προς απόδειξη των ανωτέρω, θα προσκομίσει κατάσταση

προσωπικού (από την επιθεώρηση εργασίας), συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα πτυχία  τους   επί ποινή αποκλεισμού
1.2 Επίσης για το προσωπικό που  πραγματοποιήσει την συντήρηση θα συνυποβληθεί  Πιστοποιητικό  Κατηγορίας  Ι    
σύμφωνα  με τον Κανόνισμα  ΕΚ 303/208  όπως έχει τροποποιηθεί   με τον ΕΚ 2067/2015   , μαζί με την κατάσταση   
προσωπικού (από την Επιθεώρηση εργασίας) Επί ποινή αποκλεισμού
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Β.2  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ISO
1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να υποβάλλουν  επί ποινή αποκλεισμού   Πιστοποιητικό  ISO 9001;2015    που   θα 
αφορά  την συντήρηση, εγκατάσταση  συστημάτων κλιματισμού –ψύξης  -θέρμανσης και όχι  μόνον  εμπορία

Β.3  ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει  να υποβάλλουν  επί ποινή αποκλεισμού     ,  από Δημόσιο Φορέα  ή Νοσοκομείο , 
τουλάχιστον  μια  ετήσια Σύμβαση  συντήρηση, ή Βεβαίωση   καλής εκτέλεσης  ετήσιας συντήρησης  μιας  
τουλάχιστον Αντλίας θερμότητας  ή  Ψύκτη  ψυκτικής ισχύος  τουλάχιστον    80KW   (όχι SPLIT    καναλάτων)  από   το 
έτος 2017 και μετέπειτα

Β.4 ΛΟΙΠΕΣ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1) Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος  να τηρεί βιβλίο  ημερολόγιο συντήρησης  για   την καταγραφή των 
προληπτικών συντηρήσεων  και αποκατάστασης βλαβών, το οποίο θα βρίσκεται στο Νοσοκομείο πρόχειρο  σε κάθε 
ζήτηση.

2) Ο συντηρητής είναι  ο μόνος  και αποκλειστικά υπεύθυνος   για την ασφάλεια και προστασία του προσωπικού που 
χρησιμοποιεί  κατά την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης

3) Ο συντηρητής  είναι  ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά για   κάθε ατύχημα θανατηφόρο ή 
όχι   ,ζημιά η βλάβη   στο προσωπικό του  ή σε άλλα  πρόσωπα  , εφ όσον αυτά  συμβούν κατά την διάρκεια  και 
εξαιτίας των εργασιών( συντήρησης-  επισκευής) ή συνέπεια ελαττωμάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής 
συντήρησης.

4) Οι  συμμετέχοντες   στον διαγωνισμό , θα υποβάλλουν    Υπεύθυνη δήλωση  της παρ 4 του άρθρου 8 του Ν 
1599/1986  επί ποινή αποκλεισμού, όπου θα αναγράφουν  ότι < αποδέχονται πλήρως  και ανεπιφύλακτα  τους 
όρους της διακήρυξης .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Θα υποβληθούν   Πτυχία, βεβαιώσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις , Πιστοποιητικά κ.λ.π  που ζητούνται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Α,Β,Γ   και ότι άλλο ,  Τεχνικό στοιχείο μπορεί να βοηθήσει  στην αξιολόγηση της προσφοράς    

       2.  OIKONOMIKH   ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  Η οικονομική  προσφορά  περιλαμβάνει    το κόστος     ετήσιας σύμβασης , γι α την συντήρηση των κλιματιστικών 
μηχανημάτων , όπως αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α,Β    καθώς και την 24ωρη ετοιμότητα  

                                                                                                   



ΑΔΑ: Ρ7ΣΖ46907Β-Ψ6Ν



23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                

6η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

           

                              ΣΧΕΔΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ                                                                                                                    

       ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθµ.               /ΗΗ.ΜΜ.2022

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ:      Α.Δ.Α: 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « »

                                                Για την παροχή υπηρεσιών  “ ”,

                

                                                 CPV: « »

                                         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από  ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ έως  ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ.
                                  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ:   Συμβατικού Τιμήματος  ….,….€

                   πλέον ΦΠΑ ...%  ήτοι  …..,...€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ-∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ  

∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ.                        / ΗΗ.ΜΜ.ΕΕ

Στο Ναύπλιο σήµερα  την  η  του μηνός  του έτους 2023, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι                                                                          

                                                                                            Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου που εδρεύει στο Ναύπλιο και εκπροσωπείται  νόµιµα  
από  τον  Αναπληρωτή  ∆ιοικητή  του Νοσοκομείου κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ νοµίµως διορισθέντος δυνάµει της  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Γ4Β/Γ.Π.ΟΙΚ 1188/09-01-2020 (ΦΕΚ 11/13-1-2020/ τεύχος ΥΟΔΔ )  Υπουργική Απόφαση περί διορισμού και 
την απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Αργολίδας με αρ. πρωτ.: 1004/23-01-2020, που ορίζει τις αρμοδιότητες του 
Αναπληρωτή Διοικητή στην Νοσηλευτική Μονάδα μας, για την υπογραφή της παρούσας και στο εξής θα αναφέρεται στην 
παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

και Αφετέρου

Η  εταιρεία µε  την  επωνυµία  «……………. »  που εδρεύει στο Δήμο…….  Τ.Κ. ………..  ΤΗΛ: ………...  ΦΑΞ: ………….  
έχει Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ……….. , υπάγεται στη ΔΟΥ …………...,  εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
κο………….. µε  ΑΔΤ ………………. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως  « ο Προμηθευτής »,

Λαµβάνοντας υπόψη :

1)  Την υπ’ αριθ.    /ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος /2023 της Αναθέτουσας Αρχής για την 
προμήθεια «  ».

2) Την υπ’ αριθ. Πρωτ.    /ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ Προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του  διαγωνισµού της 
προαναφερόµενης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

3) Την υπ. Αριθ. Η /ΗΗ.ΜΜ.2022 Θέμα …..º Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα 
του διαγωνισµού της προαναφερόµενης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στον προμηθευτή.

4) Η υπ’ αριθ. Πρωτ  /ΗΗ-ΜΜ-2023 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: ……….

Συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Αντίκλητος : Το πρόσωπο που ο προμηθευτής µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 
προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λ.π.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες 
ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό.

∆ιοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής προμήθειας σχετικά µε την υλοποίηση της.

Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει 
της Σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων και των τηλεοµοιοτυπιών.

Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης: Η ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.

Ηµέρα: Η ημερολογιακή ημέρα.

Προμήθεια:…………..

Όπως εξειδικεύεται  στη Σύμβαση.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της  Προμήθειας (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης της προμήθειας 
και την παραλαβή της προμήθειας (τμηματική – οριστική).
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Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να 
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη 
της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού 
διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία 
ημέρα του χρονικού διαστήματος.

Προσφορά: Η από  προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.

Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της Προμήθειας, 
όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που 
τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, γ) την Προσφορά του προμηθευτή.

Συμβατικό τίμημα:: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω 
στην παρούσα, την υλοποίηση της  προμήθειας «  ».

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.  /ΗΗ-ΜΜ-2023 Τεχνοοικονομική προσφορά του 
προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’  αριθμ.  /ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  /2023 
και την υπ’ αριθμ.   Η /ΗΗ.ΜΜ.2023 Θέμα ...º Απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Α/
Α ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΙΜΗ 
TMX.

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ

ΦΠΑ  
24%

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ

1

2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνες με την προσφορά της εταιρείας, η οποία καλύπτει τις 
τεχνικές προδιαγραφές της  υπ’ αριθ. πρωτ. /ΗΗ-ΜΜ-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος …./2023 για την 
προμήθεια “”.                  

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από  ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ έως ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ.
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Σε περίπτωση που η Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, συνάψει συμβάσεις με βάσει του ΠΠΥΥ 2022, για  την προμήθεια 

“”, αυτομάτως θα παύσει να ισχύει η παρούσα Σύμβαση.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ως προς το είδος και την ποσότητα,σύμφωνα με την δοθείσα 

παραγγελία του Νοσοκομείου  η οποία θα αποστέλλεται µε fax ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, όπως επίσης και να παρέχει 

στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία και στοιχείο που θα της ζητείται σχετικά με τον προσδιορισμό του είδους. Ο 

προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου 

παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 ( η παρ. 4 του άρθρου 206 ν.4412/2016 

τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 104 του ν.4782/2021 ) . 

Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον προμηθευτή και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των 

συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Όλα τα είδη θα παραδοθούν στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, µε µέριµνα και ευθύνη του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των ……... (…..,….€) 

ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ …..% ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ……... (…,...€) ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΡΎΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΤΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ ΚΑΕ …....

Ο προμηθευτής αναλαµβάνει την εκτέλεση της σύµβασης θεωρώντας το συµβατικό αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και 

εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας µετά από συνολική έρευνα που πραγµατοποίησε πριν την 

κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του 

προμηθευτή για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η πληρωµή του προμηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.4152/2013 

(ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόµιµων δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται 

στην ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δηµόσιο και τα 

Ν.Π.∆.∆. (Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής  Ενηµερότητας κ.λ.π.).

Η αµοιβή του προμηθευτή επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, 

όπως  επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 

4412/2016, η παρ. 1 και 4 του άρθρου 200 του ν.4412/2016 τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 102 του 

ν.4782/2021).

Όλα τα τιµήµατα της παρούσας Σύµβασης (συνολικά και τιµές µονάδος), παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε 

καµία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συµβατική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο προμηθευτής κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό…..….. εγγυητική 
επιστολή του/της……………….……………………………...………………………………………………………...., 
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ποσού………………………………………………………………………………………………………………………………
……….(………,……...€)  (4% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος µέχρι την 
επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή όλων των φάσεων της προμήθειας, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους  και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής µε την έγγραφη ειδοποίηση προς την 

εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και σε διάστηµα τριών ηµερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 

κατάπτωση.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την 

εκτέλεση της προμήθειας.

 Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από 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.

 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον προμηθευτή ο οποίος 

υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν 

την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία.

 Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύµφωνα 

µε τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας.

Ο προμηθευτής θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα

                     μπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

 Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που 

απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η 

αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην 

έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 

και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ηµερών 
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στο σχετικό αίτηµα του προμηθευτή, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του 

αιτήµατος.

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ο προμηθευτής µε την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 

σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές του Νοσοκοµείου, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και 

εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. Στην 

περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης. 

Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από 

το άρθρο 74 του ν. 4412/2016  (τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε το άρθρο 74 του ν.4412/2016 και ισχύει το 

άρθρο 24 του ν.4782/2021) αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας, γίνει η αποπληρωµή του 

συµβατικού τιµήµατος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.

ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με 

μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 και 216 του 

Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου,η υπ΄αριθ. Πρωτ.    /ΗΗ-ΜΜ-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος   /2023 

και η υπ’ αριθµ. Πρωτ.    /ΗΗ-ΜΜ-2023 κατατεθείσα Προσφορά του προμηθευτή αποτελούν συµπληρωµατικά της 

παρούσας σύµβασης συµβατικά τεύχη. 

Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθµισης µεταξύ των συµβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος 

είναι η ακόλουθη:

1. Το συµφωνητικό.

2. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  /2023 µε τα παραρτήµατά της

3. Τυχόν συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή
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4. Η τεχνική και οικονοµική προσφορά του προμηθευτή.

Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει 

οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερµηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται 

διαφορετικά στη παρούσα σύµβαση.

Αντίκλητος του Προμηθευτή, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 

Προμηθευτή, ορίζεται με την παρούσα ο κος ………... µε  ΑΔΤ ……………. και ΑΦΜ ……….κάτοικος ….. , Τηλ. …... 

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή θα γίνεται ταχυδροµικά στη διεύθυνση αυτή ή µε 

φαξ.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Προμηθευτής και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ 

τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης που θα υπογραφεί, µε βάση της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το 

Κοινοτικό.

Υπάρχει στο αρχείο και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, ένα (1) έλαβε ο Προμηθευτής και δύο (2) η 

Αναθέτουσα Αρχή.                                   

                                                                

                                                                          Ναύπλιο,   ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ                                            

                                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

    

  Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ  Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ
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