
1 

 

                                                                            

6Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                   ΝΑΤΠΛΙΟ   01.11.2022 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑ                                            ΑΡ.ΠΡΩΣ. : 8298 

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

ΑΚΛΗΠΙΟΤ & ΚΟΛΟΚΟΣΡΩΝΗ ΣΚ 21100                                ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

Δ/νςθ Διοικθτικοφ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

Σμιμα Οικονομικό ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

Γραφείο Προμθκειϊν 

Πλθρ/ίεσ:Κωνςταντίνα Κλϊπα 

 ΣΗΛ.27523 61139                                                                              ΠΡΟ:  
FAX: 27520 2 2 2 7 2                           Κ Α Θ Ε  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο   
 

 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ   31/2022 

 

                       για τθν Ανάδειξθ Προμθκευτι , για τθν Προμικεια 
 

       “Αντιδραςτιρια Καλλιεργειϊν Μικροβιολογίασ με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ 
εξοπλιςμοφ”  

 

του Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν.Μ. Ναυπλίου 

                               

                                 υνολικοφ προχπολογιςμοφ :21.278,40€ 

 ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ  24% 

ΚΑΕ    1359 

 

Με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά   αποκλειςτικά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 
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1.  Αναθέηοςζα Απσή  

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

 

Επωνυμία Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν. Μ. Ναυπλίου 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Αςκλθπιοφ & Κολοκοτρϊνθ 

Ρόλθ Ναφπλιο 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 21100 

Χϊρα1 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS2 EL651 

Τθλζφωνο 27523-61139 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) konstantina.klopa@gnn.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Βενετία Γιαννακζα , Κωνςταντίνα Κλϊπα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.gnn.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ  Ανακζτουςα  Αρχι  είναι το Γενικό  Νοςοκομείο  Αργολίδασ  –  Ν.  Μ.  Ναυπλίου και ανικει 
ςτθν 6θ Υγειονομικι Ρεριφζρεια. 
   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ Ραροχι Υπθρεςιϊν Υγείασ. 
 

τοιχεία Επικοινωνίασ 4  

          α)  Τα ζγγραφα τθσ πρόςκλθςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.gnn.gov.gr ςτθν διαδρομι: Αρχικι Σελίδα – Διαγωνιςμοί & 
Διαβουλεφςεισ 

      β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν ανωτζρω αρμόδια για πλθροφορίεσ : ςτθν 
προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο : 27523-61139 ι ςτο FAX: 27520 22272 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 
2 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  
3 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου, θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

4 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

http://www.gna.gr/
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1.2 Θεζμικό πλαίζιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ5: 

 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

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

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων», του π.δ/τοσ 82/1996 (Α’ 66) 
«Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ 
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου 
τομζα»6, τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
ςχετικά με τα «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με 
το ν.3414/2005», κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  
του άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 
κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»7.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

 τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

                                                           
5 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 

6 Θ υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 
άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 

7   Επιςθμαίνεται ότι, όπωσ προβλζπεται ςτο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται κάκε 
ζτοσ. Ρρβλ. τισ με αρικμ.1024/2018 (Β 542) &  ΡΟΛ1173/2017 (Β 4049) ςχετικζσ αποφάςεισ του Υπουργοφ Οικονομικϊν. 
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 τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων 
και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ)» 

  τθσ αρικμ. Κ.Τ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

 τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων». 

 τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466): «Ζγκριςθ ςχεδίου Δράςθσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ» (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Χ92).  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία 
των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ 
Κανονιςμόσ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119,  

       του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52Α’/01-04-2019) «Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν 

Οδθγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 8θσ Ιουνίου 2016 

ςχετικά με τθν προςταςία τθσ τεχνογνωςίασ και των επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν που δεν 

ζχουν αποκαλυφκεί (εμπορικό απόρρθτο) από τθν παράνομθ απόκτθςθ, χριςθ και αποκάλυψι 
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τουσ (EEL 157 τθσ 15.6.2016)-Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του ζργου του Υπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν.4782/2021 ( ΦΕΚ Α’36/09-03-2021 ) «Εκςυγχρονιςμόσ , απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του 
ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ 
άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία» 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 

Τισ Αποφάςεισ και ζγγραφα: 

i. Το υπ’ αρικ.πρωτ.7361/29.09.2022 πρωτογενζσ αίτθμα του Τμιματοσ 

Διαχείριςθσ Υλικοφ.  

ii. Θ υπ’ αρικ. Ρρωτ. 1281/31.10.2022 Απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ με 

ΑΔΑ:9ΤΡ46907Β-Χ3 . 

iii. Τθν υπ’ αρικμ. 35θ/26-10-2022 πράξθ Θζμα 35ο απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου  του Γενικοφ Νοςοκομείου Αργολίδασ με   ΑΔΑ: Ω2ΚΘ4690Β-06Ν. 

iv. Τθν υπ’ αρικμ. 38θ/29-11-2021 πράξθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου με κζμα 42ο: 

Σφςταςθ Επιτροπϊν για τθν διενζργεια διαγωνιςμϊν, εντόσ και εκτόσ 

προγράμματοσ  προμθκειϊν για το ζτοσ 2022 τθσ Ν.Μ.Ναυπλίου. 

 

 

1.3 Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι 11-11-2022 Ημζρα Παραςκευι 

και Ϊρα 12:00. 

Οι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν ι να αποςταλοφν με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει 
να ζχουν φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν παραπάνω θμζρα και ϊρα. 

Η πρόςκλθςθ κα διενεργθκεί τθν  Παραςκευι  11-11-2022 και ϊρα  12:30  ςτο Γενικό 
Νοςοκομείο  Αργολίδασ-Νοςθλευτικι Μονάδα Ναυπλίου. 
 

1.4 Γημοζιόηηηα 

Θ πρόςκλθςθ ενδιαφζροντοσ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), ςτον ιςτότοπο  http://www.eprocurement.gov.gr.  

http://www.eprocurement.gov.gr/
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Θ παροφςα  όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, 
αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Θ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα  τθσ  
ανακζτουςασ  αρχισ,  ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.gnn.gov.gr ςτθν διαδρομι : Aρχικι Σελίδα ►  
Διαγωνιςμοί & Διαβουλεφςεισ. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.gna.gr/
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2.Υπόνορ ιζσύορ ηυν πποζθοπών8   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν 

 είκοςι (120) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ τθσ  πρόςκλθςθσ.  

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ωσ μθ 

 κανονικι. 

 

3. Κπιηήπια Ανάθεζηρ   

Κπιηήπιο ανάθεζηρ9  

Κριτιριο ανάκεςθσ10 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ (χαμθλότερθ τιμι) 11  

 

4. ςνοπηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια: «Αντιδραςτιρια Καλλιεργειϊν Μικροβιολογίασ με 
ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ» που είναι απαραίτθτα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
του Βιοπακολογικοφ Εργαςτθρίου τθσ Ν.Μ. Ναυπλίου.        

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα  (12)  μινεσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ     
I τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 12 τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). 

 

5. Καηάπηιζη - Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

5.1 Γενικοί όποι ςποβολήρ πποζθοπών 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ Οικονομικϊν Φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά  είτε από 
όλουσ τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

                                                           
8
 Άρκρο 97 ν. 4412/2016 
9 Άρκρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
10 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

11   Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ. 
12 Άρκρο 86 ν.4412/2016.  
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ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ13. 

5.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.3 τθσ παροφςασ  
πρόςκλθςθσ, 

Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται 
δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τθν 
πρόςκλθςθ, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτο άρκρο 1.3 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα 
αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα 
από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

 
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό ςτθ διεφκυνςθ : Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ –Ν. Μ. Ναυπλίου- Αςκλθπιοφ & 
Κολοκοτρϊνθ - Σ.Κ. 21100 με τθν ζνδειξθ «Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ 
γραμματεία». 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει να 
αναγράφονται ευκρινϊσ τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ δθλαδι: επωνυμία ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ 
προςϊπου & απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e- 
mail). 

ΠΡΟ 

Γενικό Νοςοκομείο Αργολίδασ – Ν. Μ. Ναυπλίου 

Αςκληπιοφ & Κολοκοτρώνη  

Ναφπλιο, ΤΚ 21100  

ΠΡΟΦΟΡΑ 

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

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

 
για τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ   

με Αρικ. Πρωτ.  ...........…31/2022 

για τθν Ανάδειξθ προμθκευτι για τθν προμικεια : « Αντιδραςτιρια Καλλιεργειϊν Μικροβιολογίασ 
με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ» 

 

Καταλθκτικι  προκεςμία υποβολισ προςφορϊν  11-11-2022 και ϊρα  12:00 

«Να μθν ανοιχκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι τθ γραμματεία» 

                                                           
13 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ εντόσ του κφριου φακζλου τα ακόλουκα: 

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ » ςτον οποίο  περιλαμβάνονται τα 
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά 
περίπτωςθ απαιτοφμενα και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και 
τθν παροφςα. 

(γ) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά . 

Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ του άρκρου 1.3 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτθν Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει ςτο 
πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ. 

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε 
μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ 
χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι 
διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν 
εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 

5.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ- Σεσνική Πποζθοπά»  

5.3.1 Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ  

 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ14 τα ακόλουκα :  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ωσ 

προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν με ποινι αποκλειςμοφ είναι τα ακόλουκα : 

1. Τπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 
οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ πρόςκλθςθσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν οι οικονομικοί φορείσ και 
δθλϊνεται ότι: 

 Οι οικονομικοί φορείσ δθλϊνουν ότι αποδζχονται ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ, 

 Μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ ο οικονομικόσ φορζασ δε βρίςκεται ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ 

                                                           
14 Βλ. άρκρο 93  του ν. 4412/2016 
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αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςτοφν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε διαγωνιςμοφσ του 
Δθμοςίου. 

 Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των οποίων οι 
προςφζροντεσ ζλαβαν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ γνϊςθ. 

 Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι και αλθκι. 

 Ραραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ τουσ ςχετικά με οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ τθσ παροφςασ  πρόςκλθςθσ. 

 Συμμετζχουν ςε μια μόνο προςφορά ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ  πρόςκλθςθσ. 

 Πτι αναλαμβάνουν τθν προμικεια «Αντιδραςτιρια Καλλιεργειϊν Μικροβιολογίασ με 
ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ» για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 
Βιοπακολογικοφ Εργαςτθρίου του Γ.Ν. Αργολίδασ – Ν.Μ.Ναυπλίου όπωσ αυτι αναφζρεται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τθσ παροφςασ, για τθν οποία υποβάλουν προςφορά. 

Θ ωσ άνω Υπεφκυνθ Διλωςθ φζρει θμερομθνία υπογραφισ μετά τθν δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ για 
υποβολι προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι 
αρχι ι τα ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε προκιρυξθ, ςφμφωνα με το Ν.4250/2014, 
άρκρο 3. 

 

2. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου (3μινου) πριν από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι: 

 δεν ζχει καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ  

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

β) για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 
ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ  

 δεν ζχει καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δε δικαςμζνου,ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
χϊρασ που εκδόκθκε θ απόφαςθ, για αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι του διαγωγι. Θ 
υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 
οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ 
ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: αα) ςτισ 
περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ 
ανωνφμων εταιρειϊν(Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο,κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

3. Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ Ενθμερότθτασ (να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι του, 

διαφορετικά ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί 

τρεισ(3) μινεσ πριν τθν υποβολι του). 

4. Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ: (να είναι ςε ιςχφ κατά τθν υποβολι του, 

διαφορετικά ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχει εκδοκεί 

τρεισ(3) μινεσ πριν τθν υποβολι του). 

5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου (3μινου) πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν τελεί υπό κοινι εκκακάριςθ του Κ.Ν.2190/1920,όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ 
του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπωσ ιςχφει, άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ και ότι δεν τελεί υπό διαδικαςία 



ΑΔΑ: 9ΙΒΩ46907Β-2Α2



11 

ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων. Τα εν λόγω 
πιςτοποιθτικά εκδίδονται ςφμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

6. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ τελευταίου τριμινου (3μινου) πριν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν τελεί υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό και δεν ζχει κινθκεί ςε βάροσ του διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ, εκκακάριςθσ, 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ, πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ, αίτθςθ για υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ εξυγίανςθσ και 
περί μθ υπαγωγισςτο άρκρο 99. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ του ςτθν αλλοδαπι, το εν λόγω 
πιςτοποιθτικό εκδίδεται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ, από τθν 
οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

7. Πιςτοποιθτικό μζλουσ ςε ιςχφ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόςωπα. 

8. Αποδεικτικά Ζγγραφα Νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψιφιου νομικοφ προςϊπου τα 
οποία κα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ , και από αυτά 
πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα μζλθ του ΔΣ και τα υπόλοιπα 
πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθ υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ αυτϊν αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι 
των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου. 

9. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/86 του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει ακετιςει τισ 
ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του 
ν.4412/2016. 

5.3.2 Σεσνική πποζθοπά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Παραρτιματοσ ΙΙΙ 
τθσ  παροφςασ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.  

5.4 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Οικονομική Πποζθοπά» / Σπόπορ ζύνηαξηρ και ςποβολήρ 
οικονομικών πποζθοπών 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά15 ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ  
(χαμθλότερθ τιμι), όπωσ ορίηεται ςτθν παροφςα & ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Παράρτθμα ΙΙ τθσ. 

Τιμέσ 

Θ τιμι τθσ προμικειασ δίνεται ολογράφωσ και αρικμθτικά ςε ευρϊ.  16 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ  του άρκρου 102 του ν. 4412/2016  

                                                           
15 Άρκρο 95 του ν. 4412/2016 
16 Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  λίτρα κ.α. 
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και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

5.5 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών17 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 5.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 5.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 5.3 (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
5.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 6.1.1 (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) τθσ 
παροφςασ,18  

β) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

γ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ «Απαιτιςεισ/ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ» 

δ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ.  

ε) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

ςτ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

η) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

κ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ι) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ια) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

                                                           
17 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
18 Άρκρα 92 ζωσ 97, άρκρο 100 κακϊσ και άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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6. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

6.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

6.1.1 Αποζθπάγιζη πποζθοπών19 

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα και ϊρα, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ 
φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, με τθν επιφφλαξθ των 
πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

 Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
 Στθ ςυνζχεια αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά και οι οικονομικζσ προςφορζσ 
καταχωρίηονται ςε πρακτικό κατά ςειρά μειοδοςίασ.  

 
 Θα ςυνταχκεί ζνα ενιαίο πρακτικό, το οποίο επικυρϊνεται  με απόφαςθ τθσ Αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ. 
 

 Στθν περίπτωςθ αςυνικιςτα χαμθλϊν τιμϊν ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 88 
του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 32 του ν. 4782/2021 . 
 

 Στθν περίπτωςθ Ιςότιμων προςφορϊν ακολουκείται θ διαδικαςία που ορίηεται ςτο άρκρο 90 του ν. 
4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 33 του ν. 4782/2021 . 
 

 Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω 
πρακτικό εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά 
Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον πρϊτο ςε κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ (« 
ανάδοχοσ») να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 
 
 

 

6.2 Καηακύπυζη - ζύνατη ζύμβαζηρ20  

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό 
χαρακτιρα. 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του (εφόςον υπάρχει) και ακολουκείται θ 
ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά. 

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία 
ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

                                                           
19 Άρκρο 221Α του ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν.4782/2021. 
20 Άρκρο 105 του ν. 4412/2016 
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Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ, ςφμφωνα με το άρκρο 105 
παρ. 7 του ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν.4782/2021. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ,ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 105 παρ. 8 του ν.4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του 
ν.4782/2021. 

 

6.3 Μαηαίυζη Γιαδικαζίαρ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 46 του ν.4782/2021.  
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7. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

7.1.1 Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, ο Ρρομθκευτισ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά µε τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να  λαµβάνει υπόψθ του τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ. 

 Ο Ρρομθκευτισ , εφόςον του ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται να παρίςταται ςε 
υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν τθν προμικεια (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ 
τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν αποτελεςµατικι λιψθ αποφάςεων. 

 Ο Ρρομθκευτισ  κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά µόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νοµοκεςίασ ωσ προσ το απαςχολοφµενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των 
υποχρεϊςεων τθσ ςφµβαςθσ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθµίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται µόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

 Ο Ρρομθκευτισ  υποχρεοφται κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφµβαςθσ να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που 
απορρζουν από τισ διατάξεισ τισ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νοµοκεςίασ, οι οποίεσ ζχουν κεςπιςκεί µε το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το Εκνικό ∆ίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυµβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου. 

 Ο Ρρομθκευτισ  αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει και να παραδϊςει τθν προμικεια, 
ςφµφωνα µε τα κακοριηόµενα ςτα ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ 
τισ επιµζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαµβάνει, διακζτοντασ άτοµα µε τθν απαιτοφµενθ 
εµπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφµβαςθσ. 

 Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί µε επιµζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εµποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, 
που κα µποροφςαν να ζχουν αποτζλεςµα αντίκετο µε το ςυµφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ . 

Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που 
απορρζουν για αυτόν από τθν παροφςα. 

Ο Ρρομθκευτισ  δεςμεφεται ότι :  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ21.  

                                                           
21       Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

7.1.2 Δγγςηηική Καλήρ Δκηέλεζηρ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και 
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 7.3, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ/Οι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

 Αν θ προμικεια είναι διαιρετι και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι 
εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί 
ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ των αγακϊν που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι 
αποδζςμευςι τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο 
πρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω 
ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των 
παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

7.2 Γιάπκεια ηηρ ζύμβαζηρ 

7.2.1 Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα μινεσ. 

7.2.2 Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ  ςφμβαςθσ, μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. (Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν παράταςθ-τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ 
προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν.4412/2016) 

Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ,  χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει  
θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Α.Α. τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, 
ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

7.3 Σποποποίηζη ηηρ ύμβαζηρ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 
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7.4 Υπόνορ Παπάδοζηρ και Παπαλαβή ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ 

7.4.1 Ο Ρρομθκευτισ μπορεί να παραδϊςει τα υλικά τμθματικά ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ  τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, υποχρεοφται δε να τα παραδϊςει εντόσ τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμζρα 
παραγγελίασ, 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016 ,όπωσ 
τροποποιικθκε θ παρ. 4 του άρκρου 206 του ν.4412/2016 και ιςχφει. Στθν  περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον προμθκευτι και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 
ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

7.4.2 H παραλαβι τθσ προμικειασ γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 περ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1622 

 

 

                                                           
22 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 

ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ” , όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 108 του ν.4782/2021 
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8. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

8.1 Σπόπορ πληπυμήρ23  

8.1.1. Θ πλθρωμι του προμθκευτι κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :   

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201624, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

8.1.2. Toν Ρρομθκευτι βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 25 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι 
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201626 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)27 . 

δ) Τπζρ Ψυχικισ Τγείασ 2% 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ για Αγακά  4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23      Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 

του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων.  

24 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
25 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
26 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν  τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

27 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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                                                                                                   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Ν. Μ. ΝΑΤΠΛΙΟΤ 

 

 

                                                                                                                                      

                   

                                                                                                                                            ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού Ανηικειμένος ηηρ ύμβαζηρ  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, αφορά τθν ανάδειξθ 

Προμθκευτι ο οποίοσ κα αναλάβει τθν προμικεια «Αντιδραςτιρια Καλλιεργειϊν 
Μικροβιολογίασ με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ» , με CPV  33696300-8 
που είναι απαραίτθτα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Βιοπακολογικοφ Εργαςτθρίου του Γ.Ν. 
Αργολίδασ -Ν.Μ. Ναυπλίου, που βαρφνει τον ΚΑΕ 1359 με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, αποκλειςτικά βάςει τθσ τιμισ (χαμθλότερθ 
τιμι). Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ, ανά είδοσ αναλφεται  παρακάτω. 

Προμικεια “Αντιδραςτιρια Καλλιεργειϊν Μικροβιολογίασ με ταυτόχρονθ παραχϊρθςθ 
ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ“ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Μικροβιολογικοφ Εργαςτθρίου, με 
CPV  33696300-8, προχπολογιηόμενθσ δαπάνθσ 21.278,40€ με ΦΠΑ 24%. 

 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΑΙΤΘΜΑΤΟΣ 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤΘΣΘΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΕΤΘΣΙΟΣ 

ΑΙΘΜΟΣ 

ΤΙΜΘ/ΕΞΕΤΑΣΘ ΔΑΡΑΝΘ 

ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ 

ΦΡΑ 24% ΔΑΡΑΝΘ 

ΜΕ ΦΡΑ 

24% 

ΑΝΤΙΔΑΣΤΘΙΑ ΓΙΑ 

ΤΑΥΤΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΒΙΟΓΑΜΜΑ 

(ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ MIC) 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 

ΕΞΟΡΛΙΣΜΟ. 

Α.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1100*2=2200 7,8€ 17.160,00€ 4.118,40€ 21.278,40€ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Τπόδειγμα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ 

 

 

 

Α/Α 

 

ΚΩΔΙΚΟ 
ΕΙΔΟΤ  

 

   ΕΙΔΟ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ 

 

 ΣΙΜΗ   
ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
ΦΠΑ 

 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 

1        

2        
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3        

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Απαιηήζειρ - Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ 

I. Προδιαγραυές Αστόματοσ Σσστήματος Ταστοποίησης και MIC 

1. Να δηαζέηεη ςεθηαθό ζνινζίκεηξν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ζνιεξόηεηαο κηθξνβηαθνύ 
ελαησξήκαηνο, πνπ δελ απαηηεί βαζκνλόκεζε από ηoλ ρξήζηε. 

2. Να είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν. Να εθηειεί απηόκαηα ηνλ εκβνιηαζκό, ηελ επώαζε θαη 
αλάγλσζε ησλ αλαιύζεσλ. 

3. Να δηαζέηεη ζύζηεκα απηόκαηεο απόξξηςεο ησλ ηεζη πνπ έρνπλ ηειεηώζεη ρσξίο ηελ παξέκβαζε 
ηνπ ρξήζηε. 

4. Να ηαπηνπνηεί βαθηήξηα (αεξόβηα, αλαεξόβηα, απαηηεηηθά) θαη κύθεηεο. 

5. Να έρεη ηελ δπλαηόηεηα ηαπηνπνίεζεο άλσ ησλ 350 εηδώλ. 

6. Να εθδίδεη απνηειέζκαηα ηαπηνπνίεζεο βαθηεξίσλ ζε 8-10 ώξεο θαη MIC ζε 5-17 ώξεο. 

7. Σα panels ηνπ ζπζηήκαηνο λα έρνπλ ηηο κηθξόηεξεο δηαζηάζεηο γηα κηθξόηεξν όγθν 

κνιπζκαηηθώλ απνβιήησλ. 

8. Να κελ απαηηείηαη ε πξνζζήθε ζπκπιεξσκαηηθώλ αληηδξαζηεξίσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 
αλαιύζεσλ ηαπηνπνίεζεο. 

9. Να δηαζέηεη εηδηθό εμειηγκέλν πξόγξακκα αλίρλεπζεο κεραληζκώλ αληνρήο θαη επηθύξσζεο 
απνηειεζκάησλ. 

10. Να ζπλνδεύεηαη από ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο. 

11. Να ζπλνδεύεηαη από Η/Τ θαη εθηππσηή. 

12. Να εθηειεί απαξαηηήησο ην ζύλνιν ησλ δεηνύκελσλ εμεηάζεσλ. 

13. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα ζύλδεζεο κε πξόγξακκα δηαρείξηζεο εξγαζηεξηαθώλ δεδνκέλσλ. 

14. Να εθηειεί όιεο ηηο δεηνύκελεο εμεηάζεηο ηνπ παξαθάησ πίλαθα. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ 

Αληηδξαζηήξηα θαη αλαιώζηκα γηα απηόκαην ζύζηεκα ηαπηνπνίεζεο θαη MIC 
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1. Σαπηνπνίεζε Gram ζεηηθώλ κηθξνβίσλ 

2. Σαπηνπνίεζε Gram αξλεηηθώλ κηθξνβίσλ 

3. Σαπηνπνίεζε Μπθήησλ 

4. Σαπηνπνίεζε απαηηεηηθώλ κηθξνβίσλ (Νατζζεξηώλ, Αηκνθίισλ, θ.ά.) 

5. Σαπηνπνίεζε αλαεξνβίσλ κηθξνβίσλ 

6. MIC Gram αξλεηηθώλ κηθξνβίσλ 

7. MIC Gram ζεηηθώλ κηθξνβίσλ 

8. MIC Μπθήησλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – σέδιο ύμβαζηρ 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                 

6η ΤΓ. ΠΔΡ. ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 

ΗΠΔΙΡΟΤ ΚΑΙ ∆ΤΣ. ΔΛΛΑ∆Α

            

            

                              ΥΔΓΙΟ

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ 

ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΤΠΛΙΟΤ                                                                                                                     

       ΤΜΒΑΖ ππ’ αξηζµ.               /ΖΖ.ΜΜ.2022 
 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΖ Γ:      Α.Γ.Α:  

 

ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

 ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΡΓΟΛΗ∆Α 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΤΠΛΗΟΤ 

ΚΑΗ 

ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ « » 
 

                                                Γηα ηελ πξνκήζεηα  “ ”, 

                 

                                                 CPV: « » 

                                         ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ: απφ  ΖΖ/ΜΜ/ΔΔ έσο  ΖΖ/ΜΜ/ΔΔ. 

                                  ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΤΠΛΗΟΤ:   πκβαηηθνχ Σηκήκαηνο  ….,….€ 

                   πιένλ ΦΠΑ ...%  ήηνη  …..,...€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΗ - ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ∆ΟΗ  

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΤΡΩΔΙ-∆ΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ  

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΔ ∆ΙΑΣΑΞΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ  

∆ΙΑΦΟΡΩΝ
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ΤΜΒΑΖ ΤΠ. ΑΡΗΘ.                        / ΖΖ.ΜΜ.ΔΔ 
 

ην Ναχπιην ζήµεξα  ηελ  
ε
  ηνπ κελφο  ηνπ έηνπο 2022, νη πην θάησ ζπκβαιιφκελνη                                                                           

                                                                                            Αθενόρ 

 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Αξγνιίδαο - Ννζειεπηηθή Μνλάδα Ναππιίνπ πνπ εδξεχεη ζην Ναχπιην θαη εθπξνζσπείηαη  λφµηµα  

απφ  ηνλ  Αλαπιεξσηή  ∆ηνηθεηή  ηνπ Ννζνθνκείνπ θ. ΘΔΟΓΩΡΟ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ λνµίµσο δηνξηζζέληνο δπλάµεη ηεο  

ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. Γ4Β/Γ.Π.ΟΗΚ 1188/09-01-2020 (ΦΔΚ 11/13-1-2020/ ηεχρνο ΤΟΓΓ )  Τπνπξγηθή Απφθαζε πεξί δηνξηζκνχ θαη 

ηελ απφθαζε ηεο Γηνηθήηξηαο ηνπ Γ.Ν. Αξγνιίδαο κε αξ. πξση.: 1004/23-01-2020, πνπ νξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή ζηελ Ννζειεπηηθή Μνλάδα καο, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαη ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ 

παξνχζα ζχµβαζε σο «η Αναθέηοςζα Απσή» 

 

και Αθεηέπος 

 

Ζ  εηαηξεία µε  ηελ  επσλπµία  «……………. »  πνπ εδξεχεη ζην Γήκν…….  Σ.Κ. ………..  ΣΖΛ: ………...  ΦΑΞ: ………….  

έρεη Αξηζµφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ……….. , ππάγεηαη ζηε ΓΟΤ …………...,  εθπξνζσπείηαη λφµηµα απφ ηνλ 

θν………….. µε  ΑΓΣ ………………. θαη ε νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα ζχµβαζε σο  « ο Ππομηθεςηήρ », 

 

Λαµβάλνληαο ππφςε : 

 

1)  Σελ ππ’ αξηζ.    /ΗΗ-ΜΜ-ΔΔ Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ /2022 ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ 

πξνκήζεηα «  ». 

2) Σελ ππ’ αξηζ. Πξση.    /ΗΗ-ΜΜ-ΔΔ Πποζθοπά ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ηνπ  δηαγσληζµνχ ηεο 

πξναλαθεξφµελεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

3) Σελ ππ. Αξηζ. 
Η 

/ΗΗ.ΜΜ.2022 Θέμα …..º Απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, µε ηελ νπνία θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζµα 

ηνπ δηαγσληζµνχ ηεο πξναλαθεξφµελεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζηνλ πξνκεζεπηή. 

4) Ζ ππ’ αξηζ. Πξση  /ΗΗ-ΜΜ-2022 Απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο κε ΑΓΑ: ………. 

 

πµθψλεζαλ θαη έθαλαλ αµνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΜΟΙ 

Ανηίκληηορ : Σν πξφζσπν πνπ ν πξνκεζεπηήο µε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιαµβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ 

πξνζψπνπ (νλνµαηεπψλπµν, ηαρπδξνµηθή δηεχζπλζε, αξηζµφο ηειεθψλνπ, fax, θ.ι.π.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφµελεο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο µε απηφλ θαη απηφο µε ππεχζπλε δήισζή ηνπ απνδέρζεθε ην δηνξηζµφ απηφ. 

∆ιοικηηική ενηολή: Οπνηαδήπνηε νδεγία ή εληνιή δίδεηαη γξαπηψο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ή ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο πξνκήζεηαο ζρεηηθά µε ηελ πινπνίεζε ηεο. 

Έγγπαθο: Κάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεµέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη βάζεη 

ηεο χµβαζεο, ζπµπεξηιαµβαλνµέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ησλ ηειεγξαθεµάησλ θαη ησλ ηειενµνηνηππηψλ. 

Ηµεποµηνία έναπξηρ ιζσύορ ηηρ ζύµβαζηρ: Ζ εµεξνµελία ππνγξαθήο ηεο χµβαζεο. 

Ηµέπα: Ζ εκεξνινγηαθή εκέξα. 

Ππομήθεια:………….. 

Όπσο εμεηδηθεχεηαη  ζηε χκβαζε. 

Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ και Παπαλαβήρ ηηρ  Ππομήθειαρ (ΔΠΠΔ): Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν πνπ νξίδεηαη απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ επίβιεςε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ηεο πξνκήζεηαο 

θαη ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο (ηκεκαηηθή – νξηζηηθή). 
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Παπαδοηέα: Όια ηα ελδηάκεζα ή ηειηθά έξγα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν πξνκεζεπηήο ζα παξαδψζεη ή νθείιεη λα 

παξαδψζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

Πποθεζμίερ: Σα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο, πνπ αξρίδνπλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηελ επνκέλε 

ηεο πξάμεο, ελέξγεηαο ή γεγνλφηνο πνπ νξίδεηαη ζηε χκβαζε σο αθεηεξία. Όηαλ ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ζπκπίπηεη κε κε εξγάζηκε εκέξα, ε πξνζεζκία ιήγεη ζην ηέινο ηεο πξψηεο εξγάζηκεο εκέξαο κεηά ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Πποζθοπά: Ζ απφ  πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ύμβαζη: Ζ παξνχζα ζπκθσλία πνπ ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Πξνκήζεηαο, 

φπσο είλαη δπλαηφ λα ηξνπνπνηεζεί ή ζπκπιεξσζεί. 

ςμβαηικά ηεύση: Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ πξνκεζεπηή, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ 

ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α) ηε χκβαζε, β) ηε Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο, γ) ηελ Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

ςμβαηικό ηίμημα:: Σν ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ 

 

Με ηελ παξνχζα, ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη θαη ν πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη, έλαληη ηεο ακνηβήο πνπ αλαθέξεηαη πην θάησ 

ζηελ παξνχζα, ηελ πινπνίεζε ηεο  πξνκήζεηαο «  ». 

Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Πξση.  /ΗΗ-ΜΜ-2022 Σερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 

πξνκεζεπηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ηεο ππ’  αξηζκ.  /ΗΗ-ΜΜ-ΔΔ Ππόζκληζη Δκδήλωζηρ Δνδιαθέπονηορ  /2022 

θαη ηελ ππ’ αξηζκ.   
Η 

/ΗΗ.ΜΜ.2022 Θέμα ...º Απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

πγθεθξηκέλα ε πξνκήζεηα πεξηιακβάλεη: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

 

 

Α/

Α 
ΚΩΓ. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ 

ΠΟΟ 

ΣΗΣΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΣΙΜΗ 

TMX. 

ΚΟΣΟ 

ΥΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ  

24% 
ΚΟΣΟ 

ΜΔ ΦΠΑ 

1         

2         

ΤΝΟΛΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ    

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο, ε νπνία θαιχπηεη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο  ππ’ αξηζ. πξση. /ΖΖ-ΜΜ-2022 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο …./2022 γηα ηελ 

πξνκήζεηα “”.                   

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΗ – ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε δώδεκα (12) μήνερ από  ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ έωρ ΗΗ/ΜΜ/ΔΔ. 
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ε πεξίπησζε πνπ ε Ννζειεπηηθή Μνλάδα Ναππιίνπ, ζπλάςεη ζπκβάζεηο κε βάζεη ηνπ ΠΠΤΤ 2022, γηα  ηελ πξνκήζεηα 

“”, απηνκάησο ζα παχζεη λα ηζρχεη ε παξνχζα χκβαζε. 

Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ηα πιηθά σο πξνο ην είδνο θαη ηελ πνζφηεηα,ζχκθσλα κε ηελ δνζείζα 

παξαγγειία ηνπ Ννζνθνκείνπ  ε νπνία ζα απνζηέιιεηαη µε fax ή ειεθηξνληθφ ηαρπδξνµείν, φπσο επίζεο θαη λα παξέρεη 

ζηελ επηηξνπή παξαιαβήο θάζε πιεξνθνξία θαη ζηνηρείν πνπ ζα ηεο δεηείηαη ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο. Ο 

πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθηειέζεη ηελ παξαγγειία µέζα ζε ηξεηο (3) εµέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 

παξάδνζεο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016 ( ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 206 λ.4412/2016 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ην άξζξν 104 ηνπ λ.4782/2021 ) .  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη 

αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

Όια ηα είδε ζα παξαδνζνχλ ζηελ Ννζειεπηηθή Μνλάδα Ναππιίνπ, µε µέξηµλα θαη επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

Ζ αµνηβή πνπ ζα θαηαβιεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Πξνκεζεπηή αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……... (…..,….€) 

ΠΛΔΟΝ ΦΠΑ …..% ΖΣΟΗ ΤΝΟΛΗΚΑ ……... (…,...€) ΚΑΗ ΘΑ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΗ ΠΗΣΩΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟΤ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΚΑΔ ….... 

Ο πξνκεζεπηήο αλαιαµβάλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχµβαζεο ζεσξψληαο ην ζπµβαηηθφ αληάιιαγµα επαξθέο, λφµηµν θαη 

εχινγν γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηµέλνπ ηεο παξνχζαο µεηά απφ ζπλνιηθή έξεπλα πνπ πξαγµαηνπνίεζε πξηλ ηελ 

θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ. ην ηίµεµα πεξηιαµβάλνληαη φιεο νη ελδερφµελεο αµνηβέο ηξίησλ θαζψο θαη νη δαπάλεο ηνπ 

πξνκεζεπηή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο, ρσξίο θαµία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.  

Ζ πιεξσµή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ Ε.5 ηνπ Ν.4152/2013 

(ΦΔΚ 107/Α’/09.05.2013) θαη βάζεη ησλ λφµηµσλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσµήο θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσµήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην δεµφζην θαη ηα 

Ν.Π.∆.∆. (Απνδεηθηηθά Φνξνινγηθήο θαη Αζθαιηζηηθήο  Δλεµεξφηεηαο θ.ι.π.). 

Ζ αµνηβή ηνπ πξνκεζεπηή επηβαξχλεηαη µε ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο θαη ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήµαηνο, 

φπσο  επηβαξχλεηαη µε ηηο λφµηµεο θξαηήζεηο θαη ππφθεηηαη ζε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήµαηνο (άξζξν 200 παξ. 5 Ν. 

4412/2016, ε παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 200 ηνπ λ.4412/2016 ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ην άξζξν 102 ηνπ 

λ.4782/2021). 

Όια ηα ηηµήµαηα ηεο παξνχζαο χµβαζεο (ζπλνιηθά θαη ηηµέο µνλάδνο), παξαµέλνπλ ζηαζεξά θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

θαµία αλαζεψξεζε ή αχμεζε έσο ηελ ζπµβαηηθή εµεξνµελία νινθιήξσζεο ηεο πξνκήζεηαο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο παξνχζαο, ν πξνκεζεπηήο θαηέζεζε ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηε κε αξηζκφ…..….. εγγπεηηθή 

επηζηνιή ηνπ/ηεο……………….……………………………...………………………………………………………...., 
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πνζνχ………………………………………………………………………………………………………………………………

……….(………,……...€)  (4% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο χκβαζεο, ρσξίο ηνλ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο), ηζρχνο µέρξη ηελ 

επηζηξνθή ηεο, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί θαηά ην αληίζηνηρν ππφδεηγκα ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ζα απνδεζκεπηεί άπαμ θαη ζα επηζηξαθεί µεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή φισλ ησλ θάζεσλ ηεο πξνκήζεηαο, χζηεξα απφ ηελ έγγξαθε εθθαζάξηζε ησλ ηπρφλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο  θαη ζχκθσλα κε νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο µε ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ 

εγγπήηξηα ηξάπεδα θαη θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε παξάβαζεο θάπνηνπ φξνπ ηεο παξνχζαο ή/θαη ηεο 

Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζε δηάζηεµα ηξηψλ εµεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε απηήο γηα επηθείκελε 

θαηάπησζε. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 

 Καζ΄ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά µε ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή, ππνρξενχηαη δε λα ιαµβάλεη ππφςε ηνπ νπνηεζδήπνηε παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά µε ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα είλαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά µφλνο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνµνζεζίαο σο πξνο ην απαζρνινχκελν απφ απηφλ πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

ζχµβαζεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε παξάβαζεο ή δεµίαο πνπ πξνθιεζεί ζε ηξίηνπο ππνρξενχηαη µφλνο 

απηφο πξνο απνθαηάζηαζή ηεο. 

 ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο, ε απφδεημε απηήο βαξχλεη εμ’ νινθιήξνπ ηνλ πξνκεζεπηή ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη µέζα ζε είθνζη (20) εξγάζηκεο µέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ 

ηελ αλσηέξα βία λα ηα αλαθέξεη εγγξάθσο θαη λα πξνζθνµίζεη ζηελ ππεξεζία ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία. 

 Ο πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζεη θαη λα παξαδψζεη ηελ πξνκήζεηα, ζχµθσλα 

µε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ζρεηηθά άξζξα ηεο παξνχζαο. 

 Ο πξνκεζεπηήο ζα ελεξγεί µε επηµέιεηα θαη θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα 

                     κπνξνχζαλ λα έρνπλ απνηέιεζµα αληίζεην µε ην ζπκθέξνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 Απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο νπνηεζδήπνηε ππεπζπλφηεηεο θαη επζχλεο, πνπ 

απνξξένπλ γηα απηφλ απφ ηελ παξνχζα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ 

Σα ζπκβαιιφκελα µέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε µε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ, ζην µέηξν πνπ ε 

αδπλαµία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

Ο πξνκεζεπηήο, επηθαινχκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεψζεψλ ηνπ ζε γεγνλφο πνπ εκπίπηεη ζηελ 

έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο 

θαη πεξηζηαηηθά εληφο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εµεξψλ απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα 

απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ππνρξενχηαη λα απαληήζεη εληφο είθνζη (20) πεξαηηέξσ εµεξψλ 
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ζην ζρεηηθφ αίηεµα ηνπ πξνκεζεπηή, δηαθνξεηηθά, µε ηελ πάξνδν άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ 

αηηήµαηνο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΤΡΩΔΙ – ∆ΙΟΙΚΗΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 

Ο πξνκεζεπηήο µε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

ζχµβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσµα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ζπµβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ 

ζπµµνξθσζεί µε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηνπ Ννζνθνµείνπ, πνπ είλαη ζχµθσλεο µε ηελ ζχµβαζε ή ηηο θείµελεο δηαηάμεηο θαη 

εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζµία εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιαµβάλεη ζπγθεθξηµέλε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο 

νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζµία γηα ηε ζπµµφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ µπνξεί λα είλαη µηθξφηεξε ησλ 

δεθαπέληε (15) εµεξψλ. Αλ ε πξνζεζµία πνπ ηεζεί µε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπµµνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεµέλα έθπησηνο µέζα ζε ηξηάληα (30) εµέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζµίαο ζπµµφξθσζεο. 

ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχµβαζε, επηβάιιεηαη, µεηά απφ θιήζε ηνπ γηα παξνρή εμεγήζεσλ 

νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχµβαζεο, Δπηπιένλ, µπνξεί λα ηνπ επηβιεζεί ν πξνβιεπφµελνο απφ 

ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016  (ηξνπνπνηήζεθε ν ηίηινο θαη αληηθαηαζηάζεθε ην άξζξν 74 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηζρχεη ην 

άξζξν 24 ηνπ λ.4782/2021) απνθιεηζµφο απφ ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ζ ζχµβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ παξαδνζεί νξηζηηθά ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο, γίλεη ε απνπιεξσµή ηνπ 

ζπµβαηηθνχ ηηµήµαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπµβαηηθέο ππνρξεψζεηο απφ ηα ζπµβαιιφµελα µέξε θαη 

απνδεζµεπζνχλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφµελα ζηε ζχµβαζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΒΑΗ 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο γίλεηαη κφλν ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο κε 

κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή ζπκθσλία ησλ κεξψλ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 132, 201 θαη 216 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΔ ∆ΙΑΣΑΞΔΙ 

Ο Καλνληζµφο Πξνµεζεηψλ ∆εµνζίνπ,ε ππ΄αξηζ. Πξση.    /ΖΖ-ΜΜ-2022 Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο   /2022 

θαη ε ππ’ αξηζµ. Πξση.    /ΖΖ-ΜΜ-2022 θαηαηεζείζα Πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή απνηεινχλ ζπµπιεξσµαηηθά ηεο 

παξνχζαο ζχµβαζεο ζπµβαηηθά ηεχρε.  

ε πεξίπησζε αζάθεηαο ή δηαθνξεηηθήο ξχζµηζεο µεηαμχ ησλ ζπµβαηηθψλ ηεπρψλ, ε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ηζρχνο 

είλαη ε αθφινπζε: 

1. Σν ζπµθσλεηηθφ. 

2. Ζ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο  /2022 µε ηα παξαξηήµαηά ηεο 

3. Σπρφλ ζπµπιεξσµαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή 
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4. Ζ ηερληθή θαη νηθνλνµηθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 

Γηα ηα ζέµαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα, θαλέλα ζπλαθέο θείµελν ή έγγξαθν ή ζηνηρείν πξνυπάξρνλ απηήο δελ έρεη 

νπνηαδήπνηε ηζρχ ή µπνξεί λα ιεθζεί ππ΄ φςε γηα ηελ εξµελεία ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο, εθηφο αλ ξεηψο θαζνξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηε παξνχζα ζχµβαζε. 

Αληίθιεηνο ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνληαη φιεο νη θνηλνπνηήζεηο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή πξνο ηνλ 

Πξνκεζεπηή, νξίδεηαη κε ηελ παξνχζα ν θνο ………... µε  ΑΓΣ ……………. θαη ΑΦΜ ……….θάηνηθνο ….. , Σει. …...  

Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζηνλ Πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη ηαρπδξνµηθά ζηε δηεχζπλζε απηή ή µε 

θαμ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΔΠΙΛΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Ο Πξνκεζεπηήο θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζµίδνπλ θάζε δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο µεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχµβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, µε βάζε ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

Δπί δηαθσλίαο, θάζε δηαθνξά ζα ιχεηαη απφ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα, εθαξκνζηέν δε δίθαην είλαη ην Διιεληθφ θαη ην 

Κνηλνηηθφ. 

Τπάξρεη ζην αξρείν θαη ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ. 

Δ ΠΗΣΩΖ ΣΩΝ ΑΝΩΣΔΡΩ ζπλεηάγε ην παξφλ ζε ηξία πξσηφηππα, έλα (1) έιαβε ν Πξνκεζεπηήο θαη δχν (2) ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή.                                    

                                                                 

                                                                          Ναύπλιο,   ΗΗ-ΜΜ-ΔΔ                                             

                                                                     ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 

     

  Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ  Ν.Μ.ΝΑΤΠΛΙΟΤ 
 

 

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                 ΘΔΟΓΩΡΟ  ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ  
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