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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

(επαναληπτικού)

για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  την  ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ  &  ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ  (chaise
longue) του Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος  Παντελεήμων»,  για ένα (1)  έτος,  με  βάση το χαμηλότερο κόστος
μίσθωσης για τον ασθενή και την υψηλότερη μηνιαία απόδοση για το Νοσοκομείο (με ελάχιστη
αποδεκτή  οικονομική  προσφορά  τα  1.000,00  €  /  μήνα  συμπ/νου  Φ.Π.Α.  για  την  ενοικίαση
τηλεοράσεων και  τα  1.000,00  €  /  μήνα συμπ/νου  Φ.Π.Α.  για  την  ενοικίαση καθισμάτων),   με
υποχρεωτική  κατάθεση  δειγμάτων  και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Κριτήριο Κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 

Ημερομηνία υποβολής 
προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισμένες στο Πρωτόκολλο 
του Νοσοκομείου έως και την Δευτέρα 2-12-19 και ώρα 10.00 
π.μ.
Προσφορές  οι  οποίες  υποβάλλονται  μετά  την  παρέλευση της
προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας δεν αποσφραγίζονται,
αλλά  παραδίδονται  στην  Υπηρεσία  για  επιστροφή,  ως
εκπρόθεσμες.

Διενέργεια του Διαγωνισμού
Ημερομηνία: 2-12-19
Ημέρα: Δευτέρα
Ώρα: 10.00 π.μ.

Τόπος Διενέργειας του 
Διαγωνισμού

Γ.Ν.Νίκαιας-Πειραιά «Αγ. Παντελεήμων» - Γραφείο Προμηθειών

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΑΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ (CPV 32300000-6)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ (CPV 39111000-3)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
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Ο διαγωνισμός διενεργείται κατόπιν:

1. Του Ν. 4412/08-08-2016 (Φ.Ε.Κ.147 Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 42 του ΠΔ  715/79 «περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠΔΔ, μισθώσεων και εκμισθώσεων.
3. Την υπ’  αριθμ.  42η Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  του  Νοσοκομείου,  της  από 2/1-10-19

συνεδρίασής του.

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υποψήφιοι  ή προσφέροντες και,  σε  περίπτωση ενώσεων,  τα μέλη αυτών μπορούν να είναι  φυσικά ή
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η  προσφορά  πρέπει  να  είναι  δακτυλογραφημένη  και  υποβάλλεται  σε  δύο  αντίγραφα  (πρωτότυπο  –
ακριβές  αντίγραφο),  μέσα σε σφραγισμένο  φάκελο,  στον οποίο πρέπει  να αναγράφονται  ευκρινώς τα
κάτωθι στοιχεία:
 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
 Ο τίτλος της σύμβασης
 Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών)
 Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (επωνυμία – διεύθυνση – τηλέφωνο – αριθμός τηλεομοιοτυπίας,

μεταξύ άλλων)

Ειδικότερα  οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  με  την  προσφορά  τους  τα  ακόλουθα:  
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό, λόγω μεγάλου όγκου να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
με τις ίδιες ενδείξεις 
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  στον οποίο περιέχονται τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς

Σημειώνεται ότι οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄ 188).

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
Εντός του εν λόγω φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής θα τοποθετηθούν τα κάτωθι: 
Α. Υπεύθυνη δήλωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79, όπου θα δηλώνεται ότι  δε
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74

Α1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σχετικά με: 
I. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο

2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

II. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997,  σ.  1)  και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
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στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),  καθώς και  όπως ορίζεται  στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα

III. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

IV. τρομοκρατικά  εγκλήματα  ή  εγκλήματα  συνδεόμενα  με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική  αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής, 

V. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

VI. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της  15.4.2011,  σ.  1),  η  οποία ενσωματώθηκε  στην  εθνική  νομοθεσία με  το  ν.  4198/2013
(Α΄215).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται  επίσης  όταν το  πρόσωπο εις  βάρος  του
οποίου  εκδόθηκε  τελεσίδικη  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.
H υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (ΑΕ), το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Α2. Δεν  εκκρεμεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  Φορέα  οποιαδήποτε  δικαστική  ή  διοικητική  υπόθεση  με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,  ότι έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος.
Σημειώνεται ότι εάν ο οικονομικός Φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
οι υποχρεώσεις αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής.
Η  παρούσα  δεν  έχει  εφαρμογή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διαγωνισμό
για την καταβολή τους. 

Α3. Ο οικονομικός φορέας δε βρίσκεται σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:
I. Δεν έχει  αθετήσει  κάποια από τις  ισχύουσες υποχρεώσεις  που προβλέπονται  στην  παρ.  2  του

άρθρου 18 του Ν. 4412/2016
II. Δεν τελεί υπό πτώχευση ή  έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί

υπό  αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου

III. Δεν  έχει  συνάψει  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  Φορείς  με  στόχο  την  στρέβλωση  του
ανταγωνισμού

IV. Δε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
V. Δεν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους

απαίτησης  στο  πλαίσιο  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
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VI. Δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  πληροφοριών  που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των  λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79

VII. Δεν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής,  να  αποκτήσει  εμπιστευτικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  του  αποφέρουν  αθέμιτο
πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές
πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση 

VIII. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.

Β. τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου  

Γ. παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.

Δ. Λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη.

E. Ως  προς  την  απόδειξη  της  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας
απαιτείται από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα και  να  προσκομίσουν  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό/  βεβαίωση  από το  οποίο  να προκύπτει  η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα  παραπάνω
δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο φάκελος  της  τεχνικής  προσφοράς  περιέχει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  τα  δικαιολογητικά  (πχ  φυλλάδια,
prospectus  κλπ)  που  τεκμηριώνουν  την  τεχνική  επάρκεια,  χρησιμοποιούνται  για  την  αξιολόγηση  των
προσφορών και περιγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»
Η τιμή της, προς παροχή, υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€) ανά μονάδα μέτρησης, όπως καθορίζεται στα
έγγραφα της σύμβασης.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι:
 Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Διευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από

έγγραφο της υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπ΄ όψη
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Ο προσφέρων θα δηλώνει στην προσφορά του ότι: «έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης τους
οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα».
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ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Όσοι  επιθυμούν  να  λάβουν  μέρος  σε  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης,  πρέπει  να

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά εντός της ταχθείσας προθεσμίας.
2. Προσφορές  που  περιέρχονται  στην  αναθέτουσα  αρχή  με  οποιονδήποτε  τρόπο   πριν  από  την

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται,  αλλά παραδίδονται στο
αρμόδιο όργανο, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης για
την αποσφράγιση

3. Η έναρξη υποβολής των προσφορών, που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, κηρύσσεται  από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η
παραλαβή  μπορεί  να  συνεχισθεί  και  μετά  την  ώρα  λήξης,  αν  η  υποβολή,  που  έχει  εμπρόθεσμα
αρχίσει,  συνεχίζεται  χωρίς  διακοπή  λόγω  του   πλήθους  των  προσελθόντων  ενδιαφερομένων
οικονομικών  φορέων.  Η λήξη της  παραλαβής  κηρύσσεται  επίσης από τον πρόεδρο του  αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.

4. Προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να  αποσφραγισθούν  ή  να
αξιολογηθούν αντιστοίχως. 

5. Οι  προσφορές  υπογράφονται  και  μονογράφονται  ανά  φύλλο  από  τον  οικονομικό  φορέα  ή,  σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

6. 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  συμμετοχής  του
(συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης,  καθώς  και  ο
εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ταυτόχρονη αποσφράγιση τεχνικών και οικονομικών προσφορών,
λόγω του επείγοντος του θέματος. 
2.  Το  αρμόδιο  όργανο  προβαίνει  στην  έναρξη  της  διαδικασίας  αποσφράγισης  των  προσφορών  την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/ συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν
από αυτούς,  όπως ειδικότερα ορίζεται  στα έγγραφα της σύμβασης,  σύμφωνα με  το άρθρο 21 του Ν.
4412/2016. 
3. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μία απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου
της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες.  Κατά  της
ανωτέρω  απόφασης  χωρεί  ένσταση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  Ν.  4412/16  για  συμβάσεις  με
εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ Φ.Π.Α.). 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να καλεί  εγγράφως τους προσφέροντες  ή  τους  υποψηφίους να διευκρινίζουν  ή  να  συμπληρώνουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν  μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς
να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
2.  Η  πιο  πάνω διευκρίνιση  ή  η  συμπλήρωση  αφορά μόνο  τις  ασάφειες,  επουσιώδεις  πλημμέλειες  ή
πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών,
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς
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από  την  ορολογία  των  εγγράφων  της  σύμβασης,  που  δεν  επιφέρουν  έννομες  συνέπειες  ως  προς  το
περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών
πιστοποιητικών  ή  βεβαιώσεων,  διαφοροποίηση  της  δομής  των  εγγράφων  της  προσφοράς  από  τα
υποδείγματα,  υποχρεωτικά  ή  μη,  που  θεσπίζονται  με  νόμο,  κανονιστικές  πράξεις  ή  τα  έγγραφα  της
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή  υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά
μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν
ήδη υποβληθεί
3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των οικονομικών
φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού φορέα στη διαδικασία
ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης.
4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη
προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς  που έχουν υποβάλει, αν
περιέχει  ασάφειες  ήσσονος  σημασίας  ατέλειες,  επουσιώδεις  παραλείψεις  ή  πρόδηλα  τυπικά  ή
υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή
δεν  πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Οι  προσφέροντες  θα  λαμβάνουν  γνώση  των  προσφορών  των  υπολοίπων  εταιρειών  είτε  κατόπιν
ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών
ή / και οικονομικών αντίστοιχα) είτε μετά από έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.
Εφόσον κάποιος οικονομικός Φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην προσφορά
του 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.
Δε  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.
  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει  με βάση την  πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική
άποψη μόνο βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα προσφορά, εκ των προσφερόντων
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους
της διακήρυξης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α’ ΟΜΑΔΑ 
Συντελεστής Βαρύτητας Ολική Βαθμολογία

ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (Κα1) 30 % 100 

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ 30 % 100

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Β’ ΟΜΑΔΑ 

Συντελεστής Βαρύτητας Ολική Βαθμολογία

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ  (Κβ1) 30 % 100

Απόλυτη συμφωνία της προσφοράς με όλους τους
όρους  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της
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διακήρυξης (Κβ2) 5 % 100-120

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΟΜΑΔΑΣ 35 % 100-102

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ’ ΟΜΑΔΑ 

Συντελεστής Βαρύτητας Ολική Βαθμολογία
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ  (Κγ1) 30 % 100

Απόλυτη συμφωνία της προσφοράς με όλους τους
όρους  των  τεχνικών  προδιαγραφών  της
διακήρυξης (Κγ2) 5 % 100-120

ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΟΜΑΔΑΣ 35 % 100-102

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.   Το στοιχείο της Α’ Ομάδας και το 1ο στοιχείο της Β’ και Γ’ ομάδας θα βαθμολογηθούν αυτόνομα με

100 βαθμούς.

2.   Τα 2α στοιχεία της Β’ και Γ’ Ομάδας θα βαθμολογηθούν με βάση τους 100 βαθμούς και θα μπορεί
να είναι:
 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι
 έως  120 βαθμούς  όταν  υπερκαλύπτονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  (με  πλήρη  και  σαφή

αναφορά των σημείων υπερκάλυψης)

3.   Στη συνέχεια η  βαθμολογία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου
κριτηρίου για να προκύψει η σταθμισμένη βαθμολογία (σβ) κάθε κριτηρίου (Κ) ανά εταιρεία.

4.   Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς θα είναι:
ΟΜΑΔΑ Α
η σταθμισμένη βαθμολόγια του κριτηρίου
ΟΜΑΔΑ Β & Γ
το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων 
U = σβ2 (α+β)+σβ3 (α+β)

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε όποια εταιρεία έχει την Τελική Συμφερότερη Προσφορά
(Τ.Σ.Π.) η οποία θα προκύψει ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ από:

    ΟΜΑΔΑ Α
το μεγαλύτερο λόγο της Ανοιγμένης Τιμής (Α.τ.) διά (/) τη Συνολική Βαθμολογία 

                     Ανοιγμένη τιμή 1
    Τ.Σ.Π. =  -------------------------
                     Βαθμολογία (U)
    ΟΜΑΔΑ Β & Γ

το μικρότερο λόγο της Ανοιγμένης Τιμής (Α.τ.) διά (/) τη Συνολική Βαθμολογία 
                     Ανοιγμένη τιμή 2 + Ανοιγμένη τιμή 3
    Τ.Σ.Π. =  -----------------------------------------------------
                                   Βαθμολογία (U)
συνυπολογίζοντας συγκριτικά τα τελικά ποσοστά διαφοράς, μεταξύ του κόστους χρέωσης στον ασθενή
και του εσόδου προς το Νοσοκομείο.

π.χ. για προσφορές που πληρούν επακριβώς τα ζητούμενα της διακήρυξης και λαμβάνουν βαθμολογία 100
σε κάθε ένα από τα κριτήρια

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
Απόδοση  για  το
Νοσοκομείο

100x30%=30 1.100 € 1.000 € 1.200 €

Κόστος  μίσθωσης 100x30%=30 10 € 10 € 10 €
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τηλεοράσεων
Συμφωνία με τις
 προδιαγραφές

100x5%=5

Κόστος  μίσθωσης
πολυθρόνων

100x30%=30 5 € 6 € 10 €

Συμφωνία με τις
προδιαγραφές

100x5%=5

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1
ΟΜΑΔΑ Α’ 
1.100 / 30 = 36,66
ΟΜΑΔΑ Β’
10 + 5 / 70 = 0,214 √ (χαμηλότερη χρέωση προς τον ασθενή)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2
ΟΜΑΔΑ Α’ 
1.000 / 30 = 33,33
ΟΜΑΔΑ Β’
10+6 / 70 = 0,228

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
ΟΜΑΔΑ Α’ 
1.200 / 30 = 40 √ (ανώτερο έσοδο προς το Νοσοκομείο)
ΟΜΑΔΑ Β’
10+10 / 70 = 0,285

ΟΜΑΔΑ Α’
Υψηλότερη: 40
Χαμηλότερη 33,33

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ  
ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
36,66 (- 9,12 %) 33,33 ( - 20,02 %) 40 (100 %)

ΟΜΑΔΑ Β’ 
Χαμηλότερη 0,214
Υψηλότερη: 0,285

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑΣ  
ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3
0,214 (100 %) 0,228 (+ 6,55%) 0,285 % (+ 33,5)

Ως εκ των ανωτέρω η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 και η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 (ανώτερος πλειοδότης για το Νοσοκομείο και
κατώτερος πλειοδότης για τον ασθενή αντίστοιχα) έχουν ποσοστό διαφοράς:
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
+ 9,12 η προσφορά 3 έναντι της 1
ΧΡΕΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
+ 33,5 η προσφορά 3 έναντι της 1
και ως εκ τούτου προκύπτει ότι ο προσφέρων 3 προσφέρει μεν το μεγαλύτερο έσοδο προς το Νοσοκομείο
αλλά μετακυλά την καταβολή του κόστους προς τον ασθενή,  σε ποσοστό κατά πολύ ανώτερο και  θα
πρέπει να απορριφθεί.
Η τελικώς συμφερότερη προσφορά είναι (συνολικά) της προσφοράς 3.
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Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό
δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  30%  για  διαγωνισμούς  προϋπολογισθείσας  αξίας  μέχρι  100.000  ευρώ
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και
άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση
μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα
της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

Ισότιμες ή ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
Στην  περίπτωση  αυτή  η  αναθέτουσα  αρχή  επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των
οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  του
αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης
της  σύμβασης.  Στις  διαδικασίες  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  προμηθειών  ή  γενικών  υπηρεσιών,  το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της
σύμβασης  για  ολόκληρη  ή  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  ποσότητα  κατά  ποσοστό  στα  εκατό,  που  θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, 
2.  Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί  αμέσως την  απόφαση κατακύρωσης,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, επί αποδείξει. 
3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και
ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενστάσεων
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
5.  Η  υπογραφή  του  συμφωνητικού  έχει  αποδεικτικό  χαρακτήρα.  Εάν  ο  ανάδοχος  δεν  προσέλθει  να
υπογράψει  το  συμφωνητικό,  μέσα  στην  προθεσμία  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόκληση,  κηρύσσεται
έκπτωτος  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  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, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 106.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) Η οποία αποκλίνει από τα  άρθρα 92 έως 100, και  102 έως 104 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των
απαράβατων  όρων  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  όπως  οι  όροι  αυτοί  ορίζονται  στα
έγγραφα της σύμβασης. 
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση
ή  διόρθωση  ή,  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση,  δεν  έχουν  αποκατασταθεί  κατά  την
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102. 
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102. 
δ)Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
ε) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει,  υπό τους όρους της  παρ. 4 του άρθρου 73, και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν
είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 
στ) Προσφορά υπό αίρεση. 
ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρμογής
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ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η αναθέτουσα  αρχή  με  εδικά  αιτιολογημένη  απόφασή  της,  μετά  από  γνώμη  του  αρμόδιου  οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
1.α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων
των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης 
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 
2.  Ματαίωση  της  διαδικασίας  ανάθεσης  δημόσιας  σύμβασης  μπορεί  να  λάβει  χώρα  με  ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις: 
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
β)  αν  οι  οικονομικές  και  τεχνικές  παράμετροι  που  σχετίζονται  με  τη  διαδικασία  ανάθεσης  άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
3.  Αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε  οποιοδήποτε  στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4.  Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί,  επίσης,  το  δικαίωμα,  μετά  από  γνώμη  του  αρμοδίου  οργάνου,  να
αποφασίσει,  παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των
άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των
άρθρων αυτών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια  της σύμβασης θα ισχύει  για  ένα (1)  έτος  από την ημερομηνία  που ορίζεται  στην σχετική
ανακοίνωση κατακύρωσης που θα αποσταλεί στον ανάδοχο. 

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν
διενεργηθεί σχετικός διαγωνισμός και υπογραφούν συμβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. 
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προμηθευτή δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής πρέπει  να προσκομίσει  εγγυητική επιστολή
καλής  εκτέλεσης  ύψους  5%  επί  της  αξίας  της  σύμβασης  (αξία  ετήσιας  απόδοσης  για  το
Νοσοκομείο), εκτός ΦΠΑ, η οποία καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
Η  εγγύηση  εκδίδεται  από πιστωτικά ιδρύματα  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να
παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης  χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης  επιστρέφονται  μετά  τη  λήξη  τους  στον  υπέρ  ου  η  εγγύηση  οικονομικό  φορέα.  
Οι  εγγυήσεις  του  παρόντος  άρθρου  περιλαμβάνουν  κατ’  ελάχιστον  τα  ακόλουθα  στοιχεία:  α)  την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και  τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο  δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
 και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης  υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
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την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστημα που θα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΕΙ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ 132 του
Ν. 4412/2016 ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και λήψη σχετικής Απόφασης από το
αποφαινόμενο όργανο.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΟΥ  ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΣΥΝΑΨΗΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  –
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής,  η προθεσμία άσκησής της είναι  πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2.  Η  ένσταση  υποβάλλεται  ενώπιον  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία  αποφασίζει,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221,  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας
τεκμαίρεται  η  απόρριψη  της  ένστασης.  Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την
κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου  υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το  παράβολο  επιστρέφεται  με  πράξη  της  αναθέτουσας  αρχής,  αν  η  ένσταση  γίνει  δεκτή  από  το
αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Νοσοκομείου ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».

Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ο Προμηθευτής  υποχρεούται  να  λαμβάνει  κάθε  πρόσφορο μέτρο  ασφάλειας  και  προστασίας  για  την
αποτροπή ζημιών  ή φθορών και  είναι  υπεύθυνος για  κάθε  ζημία  ή  βλάβη προσώπων,  πραγμάτων  ή
εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε
τέτοιας  βλάβης  ή  ζημίας  που  είναι  δυνατόν  να  προξενηθεί  κατά  ή  επ’  ευκαιρία  της  εκτέλεσης  της
Προμήθειας από τον Προμηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού.
Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄, του Ν. 4412/2016
Ο  Προμηθευτής  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  και  να  διατηρεί  ασφαλισμένο  το  προσωπικό  του  στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας. 
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  λαμβάνει  όλα  τα  ενδεδειγμένα  μέτρα  για  την  προστασία  και  ασφάλεια  του
προσωπικού του Προμηθευτή. 
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
Η παρούσα περιγραφή αφορά στην ενοικίαση τηλεοράσεων σε θαλάμους νοσηλευομένων ασθενών. 

Η ενοικίαση θα γίνει σύμφωνα με τους κατωτέρους γενικούς και ειδικούς όρους και απαιτήσεις:
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα είναι σε καλή και ασφαλή λειτουργική κατάσταση. Δεν θα έχουν

σπασίματα και λοιπές φθορές που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα στους χρήστες.
2. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα είναι έγχρωμες, σύγχρονης τεχνολογίας (χωρίς καθοδικό σωλήνα ),

επίπεδες LCD, TFT, LED κλπ υψηλής ευκρίνειας, με τηλεχειριστήριο.
3. Οι  ενοικιαζόμενες  τηλεοράσεις  θα  διαθέτουν  ενσωματωμένο  αποκωδικοποιητή  MPEG-4,  για  λήψη

επίγειου τηλεοπτικού σήματος DIGEA.
4. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα υποστηρίζουν την πιο πρόσφατη (κατά την διάρκεια ισχύος της

Σύμβασης) τεχνολογία λήψης τηλεοπτικού σήματος  (HDTV, Full HTDVκλπ)
5. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα διαθέτουν υποδοχές RF, RCA, scart, Headphones 3,5 mm κλπ, οι

οποίες θα επιτρέπουν την χρήση ατομικών ακουστικών και λοιπών οπτικοακουστικών σημάτων και
ψηφιακών δυνατοτήτων.

6. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα είναι διαγωνίου από 14 έως και 20 ιντσών.
7. Οι ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις θα έχουν την δυνατότητα να συνδέονται με εξωτερική και εσωτερική

κεραία λήψης, ώστε να είναι δυνατή η λήψη τηλεοπτικού σήματος ακόμα και στις περιπτώσεις που
υπάρχει βλάβη στο δίκτυο TV του Νοσοκομείου.

8. Το Νοσοκομείο οφείλει να εξασφαλίζει την ηλεκτρική τροφοδοσία και την λήψη τηλεοπτικού σήματος,
για τις ενοικιαζόμενες τηλεοράσεις, μέσω των αντίστοιχων πριζών ρεύματος και TV.

9. Τα απαιτούμενα καλώδια σύνδεσης τηλεοπτικού σήματος των ενοικιαζόμενων τηλεοράσεων (σύνδεση
τηλεόρασης με πρίζα TV), θα συνοδεύουν τις τηλεοράσεις και αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να
τα παρέχει.

10. Η προμήθεια και αντικατάσταση των συσσωρευτών των τηλεχειριστηρίων αποτελεί υποχρέωση του
αναδόχου.

11. Τα καλώδια  ηλεκτρικής  τροφοδοσίας  (προεκτάσεις,  πολύπριζα)  που πιθανόν απαιτηθούν,  για  την
ηλεκτρική  τροφοδότηση  των  ενοικιαζόμενων  τηλεοράσεων  (λόγω  απόστασης  του  σημείου
τοποθέτησης της τηλεόρασης από την πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος), θα τα παρέχει ο ανάδοχος. 
Στην περίπτωση αυτή τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας (προεκτάσεις,  πολύπριζα),  θα είναι σε
πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθορές και ασφαλή στη χρήση τους. Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας,
έχει το δικαίωμα ελέγχου των καλωδίων αυτών και της υπόδειξης αντικατάστασης τους σε περίπτωση
που  κρίνει  ότι  αυτά  δεν  είναι  ασφαλή  και  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  συμμορφώνεται  άμεσα  στις
υποδείξεις αυτές.

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει  με δική του δαπάνη,  πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος και
πρίζες TV, οι οποίες θα έχουν υποστεί φθορά ή θα έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του. Στην
περίπτωση αυτή,  ο  ανάδοχος θα προμηθεύει  στο Νοσοκομείο  τις  νέες  πρίζες (οι  οποίες  θα είναι
ποιοτικές και ασφαλείς και εγκεκριμένες από το Νοσοκομείο) και αυτές θα αντικαθίστανται από το
τεχνικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

13. Ο ανάδοχος φέρει την αστική ευθύνη για πρόκληση υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, που τυχόν
προκληθούν από ακατάλληλο ή μη ασφαλή εξοπλισμό που θα διαθέτει (τηλεοράσεις – καλώδια) κατά
την ενοικίαση.

14. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επέμβαση εκ μέρους του αναδόχου, στις Η-Μ εγκαταστάσεις
του Νοσοκομείου (πρίζες ρεύματος – πρίζες τηλεόρασης κλπ). Παράβαση του όρου αυτού, θα επιφέρει
την άμεση καταγγελία και διακοπή της Σύμβασης.

15. Η  Διεύθυνση  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  ελέγχει  την  τήρηση  των  όρων  που  αφορούν  στην  ποιότητα,
λειτουργικότητα  και  ασφάλεια  του  ενοικιαζόμενου  εξοπλισμού  (τηλεοράσεις  –  τηλεχειριστήρια  –
καλώδια  κλπ)  και  στην  περίπτωση  μη  τήρησης  των  όρων  αυτών,  ενημερώνει  την  Διοίκηση  του
Νοσοκομείου και εισηγείται σε αυτήν, την επιβολή ποινικής ρήτρας ή και την διακοπή της Σύμβασης.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η χρέωση των τηλεοράσεων θα γίνεται από τον ανάδοχο, στον εκάστοτε ασθενή.
2. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή τηλεόρασης και δεν υποχρεούται

σε επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής.
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3. Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται στην καταβολή ενοικίου στον ανάδοχο σε περίπτωση μη καταβολής
του ενοικίου από τον ενοικιαστή ασθενή.

4. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προμηθεύει  (ενοικιάζει)  τηλεοράσεις  στους  ασθενείς  (ενοικιαστές)
εφόσον αυτές ζητηθούν από αυτούς.

5. Η μίσθωση τηλεόρασης από τους ασθενείς του Νοσοκομείου είναι ελεύθερη και εναπόκειται στους
ασθενείς η ευχέρεια να ενοικιάζουν τηλεόραση.

6. Οποιαδήποτε ενέργεια από τον ανάδοχο, η οποία τείνει στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό ή άσκηση
πίεσης  προς  στους  ασθενείς,  για  ενοικίαση  τηλεόρασης,  απαγορεύεται  αυστηρά,  με  ποινή  την
καταγγελία και την διακοπή της Σύμβασης.

1. Το Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης ενοικίασης ανά
ασθενή, είναι η αναγραφόμενη στην Σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποδοχή του εν λόγω
ελέγχου,  η  δε  πιστοποίηση του τιμήματος  ενοικίασης  ανά ασθενή,  θα προκύπτει  από τα νομίμως
απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο).

7. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη ή υποχρέωση, έναντι του αναδόχου, εάν οι ασθενείς φέρουν
και χρησιμοποιούν τηλεοράσεις της ιδιοκτησίας τους ή εάν προκύψουν σχετικές οικονομικές ή άλλες
διαφορές και διενέξεις, μεταξύ των ενοικιαστών ασθενών και του αναδόχου.

8. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι του αναδόχου, για τυχόν απώλειες ειδών ή εξαρτημάτων
(π.χ. τηλεχειριστήρια) κατά την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ή για τυχόν οικονομικές ζημίες, λόγω μη
ενοικίασης του προβλεπόμενου ή εκτιμώμενου, από τον ανάδοχο, αριθμού τηλεοράσεων.

9. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη, έναντι του αναδόχου και έναντι οποιασδήποτε αρχής (Εφορία
κλπ) για τις κατά νόμου υποχρεώσεις του αναδόχου προς αυτές, που προκύπτουν από την εφαρμογή
της Σύμβασης.

10. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος, για τυχόν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις
έναντι τρίτων (π.χ. ΑΕΠΙ κλπ).

11. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ανάδοχου, που προκύπτουν από
την Σύμβαση, σε οποιονδήποτε τρίτο. Παράβαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση καταγγελία
και διακοπή της Σύμβασης.

12. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνοδεύει  τις  τηλεοράσεις  με  τροχήλατα  τραπεζίδια  κατάλληλων
διαστάσεων (προσοχή στο ύψος) των αντίστοιχων τηλεοράσεων προς ενοικίαση.

13. Απαγορεύεται  η  ενοικίαση  τηλεοράσεων  στην  Μονάδα  Εντατικής  Θεραπείας  και  στην  Μονάδα
Εμφραγμάτων και στην Μονάδα Τεχνικού Νεφρού.

14. Απαγορεύεται  η  ενοικίαση  τηλεοράσεων  σε  οποιουσδήποτε  άλλους  χώρους  πλην  των  θαλάμων
νοσηλείας.

15. Ο ανάδοχος, υποχρεούται  να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα
διακίνησης των τηλεοράσεων (από και προς το Νοσοκομείο). Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ελέγχου
των εγγράφων αυτών, κατά την είσοδο και έξοδο των τηλεοράσεων στο Νοσοκομείο.

16. Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  δικό  του  προσωπικό  για  την  διακίνηση  των
τηλεοράσεων,  υποχρεούται  στην τήρηση της ισχύουσας σχετικής εργατικής νομοθεσίας (ασφάλιση
προσωπικού κλπ). Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, στον έλεγχο της τήρησης του
όρου  αυτού.  Παράβαση  του  όρου  αυτού,  θα  επιφέρει  την  άμεση  καταγγελία  και  διακοπή  της
Σύμβασης.

17. Ο πλειοδότης  ανάδοχος,  μετά  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  υποχρεούται  να  προσέλθει  στο
Νοσοκομείο, εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα,
τραπεζική  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  ποσού  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  επί  του  συνολικού
ετήσιου τιμήματος της Σύμβασης, η οποία, θα επιστραφεί μετά την λήξη της Σύμβασης και την τήρηση
των όρων και της καλής εκτέλεσης αυτής.

18. Η  διάρκεια  ισχύος  της  Σύμβασης,  είναι  για  ένα  (1)  έτος,  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
Σύμβασης.  Η  Σύμβαση  μπορεί  να  παραταθεί  ή  ανανεωθεί,  με  Απόφαση  της  Διοίκησης  του
Νοσοκομείου.

19. Τροποποίηση της Σύμβασης, μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια ισχύος της, με κοινή συναίνεση του
Νοσοκομείου και του ανάδοχου και σχετική Απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

20. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν προκύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου, κατά
την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

21. Οι υπάλληλοι του πλειοδότη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι.
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22. Το όνομα και το επίθετο των υπαλλήλων του πλειοδότη που θα εισέρχονται στο Νοσοκομείο θα πρέπει
να δηλωθεί στο Τμήμα Επιστασίας και στο Προσωπικό Ασφαλείας του Νοσοκομείου

23. Οι υπάλληλοι του πλειοδότη θα εισέρχονται στο νοσοκομείο  κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 και 17:00
έως 21:00

24. Οι  υπάλληλοι  του  πλειοδότη  θα  έχουν  ειδική  κάρτα  για  να   εισέρχονται  στα  δωμάτια  προς
αναγνώριση.

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ  ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ  ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ
Η παρούσα περιγραφή αφορά στην ενοικίαση καθισμάτων σε θαλάμους νοσηλευομένων ασθενών.

 Η ενοικίαση θα γίνει σύμφωνα με τους κατώτερους γενικούς και ειδικούς όρους και απαιτήσεις:
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Τα ενοικιαζόμενα  καθίσματα θα είναι  σε  καλή  και  ασφαλή λειτουργική  κατάσταση.  Δεν  θα έχουν

σπασίματα και λοιπές φθορές που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα στους χρήστες.
1. Τα  ενοικιαζόμενα  καθίσματα  θα  αποτελούνται  από  3  κινητά  μέρη  δηλ.  την  πλάτη  που  θα  είναι

διαστάσεων μήκος 0,57μ. και πλάτος 0,70μ. περίπου, την έδρα τους που θα είναι 0,57μ. μήκος και
0,50μ. βάθος περίπου και το επίπεδο τοποθέτησης των ποδιών που θα είναι 0,57μ. μήκος και 0,43μ.
πλάτος περίπου. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές ± 0,05μ..

2. Τα ενοικιαζόμενα καθίσματα θα μπορούν να κινούν την πλάτη τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες
εργονομικές θέσεις, με τελική κατάληξη την οριζόντια.

3. Παρόμοια θα είναι κατασκευασμένο και το επίπεδο των ποδιών δηλαδή θα μπορεί να γίνεται ένα
κάθισμα με τα πόδια του ανθρώπου σε 90 μοίρες ή θα μπορεί να γίνει ένα κρεβάτι σε οριζόντια θέση
συνολικού μήκους όλου του καθίσματος περίπου 1,63μ.. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές ±0,05μ..

4. Θα διαθέτουν στο επίπεδο της έδρας μπράτσα με εργονομική κατασκευή.
5. Θα διαθέτουν στην έδρα τους πόδια ύψους περίπου 0,43μ.
6. Το ενοικιαζόμενο κάθισμα θα μπορεί να αναδιπλώνεται τελείως.
7. Θα συνοδεύεται από μαξιλάρι 3 επιπέδων με ύφασμα πλενόμενο αδιάβροχο και σε κάθε ένα επίπεδο

θα φέρει φερμουάρ (για την προσθαφαίρεση του εσωτερικού υλικού).
8. Οι απολήξεις των ποδιών τους θα είναι έτσι κατασκευασμένες έτσι ώστε να μην υπάρχουν αιχμές που

να πληγώνουν και να καταστρέφουν το δάπεδο.
9. Τα ενοικιαζόμενα καθίσματα θα έχουν υλικό κατασκευής τέτοιο ώστε να είναι ναι μεν στιβαρής αλλά

και  όσο  το  δυνατόν  ελαφρύτερης  κατασκευής  (θα  αναφερθεί  στην  προσφορά).  Επιπλέον  να  μην
φθείρετε εύκολα, να μην σκουριάζει, να μην σπάει, να μην πολυμερίζεται και να αντέχει στο πλύσιμο
και στον καθαρισμό με διάφορα απορρυπαντικά καθαριότητας του ίδιου του καθίσματος καθώς και
στην επαφή τους με τα διάφορα απορρυπαντικά καθαρισμού του δαπέδου.

Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η χρέωση των ενοικιαζόμενων καθισμάτων θα γίνεται από τον ανάδοχο, στον εκάστοτε ενοικιαστή

ασθενή.
2. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή καθισμάτων και δεν υποχρεούται

σε επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύει (ενοικιάζει) καθίσματα στους ασθενείς (ενοικιαστές) εφόσον

αυτές ζητηθούν από αυτούς.
4. Η μίσθωση καθισμάτων από τους ασθενείς του Νοσοκομείου είναι ελεύθερη και εναπόκειται στους

ασθενείς η ευχέρεια να ενοικιάζουν καθίσματα.
5. Οποιαδήποτε ενέργεια από τον ανάδοχο, η οποία τείνει στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό ή άσκηση

πίεσης  προς  στους  ασθενείς,  για  ενοικίαση  καθισμάτων,  απαγορεύεται  αυστηρά,  με  ποινή  την
καταγγελία και την διακοπή της Σύμβασης.

6. Το Νοσοκομείο, έχει το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή, εάν η τιμή χρέωσης ενοικίασης ανά
ασθενή, είναι η αναγραφόμενη στην Σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποδοχή του εν λόγω
ελέγχου,  η  δε  πιστοποίηση του τιμήματος  ενοικίασης  ανά ασθενή,  θα προκύπτει  από τα νομίμως
απαιτούμενα αποδεικτικά έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο).
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7. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη ή υποχρέωση, έναντι του αναδόχου, εάν οι ασθενείς φέρουν
και χρησιμοποιούν καθίσματα της ιδιοκτησίας τους ή εάν προκύψουν σχετικές οικονομικές ή άλλες
διαφορές και διενέξεις, μεταξύ των ενοικιαστών ασθενών και του αναδόχου.

8. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι του αναδόχου, για τυχόν απώλειες ειδών ή εξαρτημάτων
κατά την διάρκεια  ισχύος της Σύμβασης  ή για  τυχόν οικονομικές  ζημίες,  λόγω μη  ενοικίασης  του
προβλεπόμενου ή εκτιμώμενου, από τον ανάδοχο, αριθμού καθισμάτων.

9. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμιά ευθύνη, έναντι του αναδόχου και έναντι οποιασδήποτε αρχής (εφορία
κλπ) για τις κατά νόμου υποχρεώσεις του αναδόχου προς αυτές, που προκύπτουν από την εφαρμογή
της Σύμβασης.

10. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος, για τυχόν πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις
έναντι τρίτων 

11. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ανάδοχου, που προκύπτουν από
την Σύμβαση, σε οποιονδήποτε τρίτο. Παράβαση του όρου αυτού, θα επιφέρει την άμεση καταγγελία
και διακοπή της Σύμβασης.

12. Απαγορεύεται  η  ενοικίαση  καθισμάτων  στην  Μονάδα  Εντατικής  Θεραπείας  και  στην  Μονάδα
Εμφραγμάτων.

13. Απαγορεύεται  η  ενοικίαση  καθισμάτων  σε  οποιουσδήποτε  άλλους  χώρους  πλην  των  θαλάμων
νοσηλείας.

14. Ο ανάδοχος, υποχρεούται να διαθέτει όλα τα απαιτούμενα και προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα
διακίνησης των καθισμάτων (από και προς το Νοσοκομείο). Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα ελέγχου
των εγγράφων αυτών, κατά την είσοδο και έξοδο των καθισμάτων στο Νοσοκομείο.

15. Στην  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  δικό  του  προσωπικό  για  την  διακίνηση  των
καθισμάτων,  υποχρεούται  στην  τήρηση της  ισχύουσας  σχετικής  εργατικής  νομοθεσίας  (ασφάλιση
προσωπικού κλπ). Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, στον έλεγχο της τήρησης του
όρου  αυτού.  Παράβαση  του  όρου  αυτού,  θα  επιφέρει  την  άμεση  καταγγελία  και  διακοπή  της
Σύμβασης.

16. Ο πλειοδότης  ανάδοχος,  μετά  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  υποχρεούται  να  προσέλθει  στο
Νοσοκομείο, εντός δέκα (10) ημερών για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα,
τραπεζική  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,  ποσού  δέκα  τοις  εκατό  (10%)  επί  του  συνολικού
ετήσιου τιμήματος της Σύμβασης, η οποία, θα επιστραφεί μετά την λήξη της Σύμβασης και την τήρηση
των όρων και της καλής εκτέλεσης αυτής.

17. Η  διάρκεια  ισχύος  της  Σύμβασης,  είναι  για  ένα  (1)  έτος,  από  την  ημερομηνία  υπογραφής  της
Σύμβασης.  Η  Σύμβαση  μπορεί  να  παραταθεί  ή  ανανεωθεί,  με  Απόφαση  της  Διοίκησης  του
Νοσοκομείου.

18. Τροποποίηση της Σύμβασης, μπορεί να γίνει κατά την διάρκεια ισχύος της, με κοινή συναίνεση του
Νοσοκομείου και του ανάδοχου και σχετική Απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου.

19. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν προκύψει μεταξύ του Νοσοκομείου και του ανάδοχου, κατά
την διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας..

25. Οι υπάλληλοι του πλειοδότη θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι.
26. Το όνομα και το επίθετο των υπαλλήλων του πλειοδότη που θα εισέρχονται στο Νοσοκομείο θα πρέπει

να δηλωθεί στο Τμήμα Επιστασίας και στο Προσωπικό Ασφαλείας του Νοσοκομείου
27. Οι υπάλληλοι του πλειοδότη θα εισέρχονται στο νοσοκομείο  κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00 και 17:00

έως 21:00
28. Οι  υπάλληλοι  του  πλειοδότη  θα  έχουν  ειδική  κάρτα  για  να   εισέρχονται  στα  δωμάτια  προς

αναγνώριση.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

Η

διακήρυξη του διαγωνισμού αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  –  Πρόγραμμα  Διαύγεια  http://diavgeia.gov.gr  και  στην  ιστοσελίδα  του
Νοσοκομείου (www.nikaia-hosp.gr   Προμήθειες  Διακηρύξεις διαγωνισμών).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
- Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"      

 No … / …

ΣΥΜΒΑΣΗ…………… για την κάλυψη των αναγκών ….. 

………………..…………………, για ένα έτος (Αρ.Διακ. ……/……..)

Νίκαια,  ………  Οι  υπογράφοντες  αφ’  ενός  μεν  ο  κ.  ...……………………………,
Διοικητής  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Νίκαιας  –  Πειραιά  «Ο  Άγιος  Παντελεήμων»,
ενεργώντας με την ιδιότητά του αυτή, και αφ’ ετέρου δε ο κ. …………………………,
ενεργώντας για λογαριασμό της εταιρείας «…………………………………», διεύθυνση
……………, τηλέφωνο ………,  fax ………, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα
εξής:

Την  ……………… στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας – Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων»
διενεργήθηκε  πρόχειρος  πλειοδοτικός  διαγωνισμός  για  την  προμήθεια
…………………. (Αρ. Διακ. ………/……..). 

Σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθμ.  ……  Απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   του
Νοσοκομείου, της από ……………………. συνεδρίασής του, πλειοδότης αναδείχθηκε
ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος στο εξής ανάδοχος, στον οποίο  ο πρώτος
των συμβαλλομένων,  ενεργών με  την  προαναφερόμενη  ιδιότητα  του,  αναθέτει  την
εκτέλεση  της  υπηρεσίας,  σύμφωνα  με  την  κατατεθείσα  προσφορά  του  και  ως  η
σχετική πρόσκληση όριζε, αντί της έναντι αναγραφόμενης και προσφερθείσης  τιμής
απ’ αυτόν, ήτοι:

Τιμή + Φ.Π.Α. = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Θα συμπεριληφθούν:
 Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή στοιχεία

της  σύμβασης  σύμφωνα  με  την  παρούσα  διακήρυξη  και  την  τεχνική
προσφορά του πλειοδότη

 Τα  οικονομικά  στοιχεία  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  την  οικονομική
προσφορά του πλειοδότη

 Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας διακήρυξης.

Χωρίς  να  χωρά  καθ’  οιονδήποτε  τρόπο  τροποποίηση  ή  συμπλήρωση  της
προσφοράς του προμηθευτή / αναδόχου.



Για την παραλαβή της παρούσας πρόσκλησης σε έντυπη μορφή από το γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Ν.Π.
«Άγιος Παντελεήμων», η οποία όμως είναι προαιρετική, απαιτείται η καταβολή αντιτίμου δεκαπέντε (15 €)
ευρώ.

Για  κάθε  άλλη  πληροφορία  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο  Γρ.  Προμηθειών  του
Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στο τηλέφωνο 213-2077407 - 8.

   
         
                                                                                                    Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

      
                                                                                                ΚΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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