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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΙΚΑΙΑ: 25-1-21
Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 3530
Γ.Ν.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝΔΑ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ», έχοντας υπ’ όψη:
1. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ
και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1,
5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων…»,
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
7. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
8. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως
ισχύει σήμερα.
9. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
10.
Το με αριθμ. Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ.4.
11.
Τον Ν.4675 (ΦΕΚ 54/Α/11-3-2020) «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή
της υγείας – ανάπτυξης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και άλλες διατάξεις»
12.
Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α/20-3-20) Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της
αγοράς και της δημόσιας διοίκησης, όπως κυρώθηκε με το Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ
83Α/10-04-2020).
13.
Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/Α/30-3-20) Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις, όπως κυρώθηκε με το Ν.
4684/2020 (ΦΕΚ 86Α/25-04-2020).
14.
Τον Ν.4682/20 (ΦΕΚ 76/Α/3-4-20) Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42),
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β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.
15.
Τον Ν.4690/20 (ΦΕΚ 104/Α/30-5-20) Κύρωση: α) της από 13.4.2020
Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από
1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις.
16.
Τον Ν.4722/20 (ΦΕΚ 177/Α/15-9-20) Κύρωση: α) της από 10.8.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του
κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας
των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς
εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη
στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της
8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων
ζητημάτων.
17.
Τον Ν.4728/20 (ΦΕΚ 186/Α/29-9-20) Επείγουσες ρυθμίσεις για την
αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού
κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις.
18.
Τον Ν.4764/20 (ΦΕΚ 256/Α/Α23-12-20) Ρυθμίσεις για την προστασία της
δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των
συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
19.
Το από 12/5/20 Πρακτικό της 113ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέμα 2ο»
«Επικύρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Μέσων Ατομικής Προστασίας – CPV 3314000-3
για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών των φορέων αρμοδιότητας της 3ης
Υ.Πε. Μακεδονίας, ως προς τη λήψη Μέτρων Αποφυγής και Περιορισμού της διάδοσης
του κορωνοϊου COVID-19 μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020
20.Το από 30/07/2020 Πρακτικό της 121ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέμα 6ο
«Επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας ειδών Μέσων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ) για τα οποία δεν προέκυψε μειοδότης σύμφωνα με την υπ’αρ. 4 Απόφαση της
118ης /01.07.2020 Συνεδρίασης ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.»
21.
Το από 22/09/20 Πρακτικό της 128ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΣ. Θέμα
1ο «Επικαιροποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών υλικών Μέσων Ατομικής
Προστασίας (ΜΑΠ)
22. Το από 14/01/21 Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ Θέμα 2ο
«Έγκριση κατανομής ποσοτήτων υλικών ΜΑΠ ανά Υγειονομική Περιφέρεια για τη
διενέργεια διαγωνισμών»
23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4731/22-1-21 Απόφαση του Διοικητή της 2 ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς
& Αιγαίου
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας
Ανάθεσης με έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών σφραγισμένων
προσφορών για την επείγουσα προμήθεια Διαφόρων ειδών προστασίας
(CPV 33140000-3) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από
τον
κορωνοϊό
(SARS-CoV-2) για
τις
ανάγκες
του
ΓΝΝΠ
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝΔΑ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του
Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία Λήξης: 02/02/2021
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (https://login.eprocurement.gov.gr) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα
Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
(www.nikaia-hosp.gr  Προμήθειες  Διακηρύξεις διαγωνισμών).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο Πρωτοκόλλου
ΓΝΝΠ
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
02/02/2021
ημέρα Τρίτη και
ώρα έως 12:00 μ.

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΝΝΠ
«ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
02/02/2021
ημέρα Τρίτη και
ώρα 12:15 μ.μ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 02/02/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα
12.00 μ.μ. και θα απευθύνονται στο:
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Δ.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3 – 184 54 – ΝΙΚΑΙΑ
ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ – 2ος ΟΡΟΦΟΣ)
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα
θεωρούνται εκπρόθεσμες.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (2 ος όροφος) αναγράφοντας στον
τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.
Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 02/02/2021 ημέρα
Τρίτη και ώρα 12.15 μ.μ.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το
σκοπό αυτό.
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Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν
υπεύθυνη δήλωση (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3
του Ν.4250/26-3-14 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-14) του Ν.1599/1986)
στην οποία
αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς
και τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και
στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:
 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για τους
προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73
(ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι
οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς
του Δημοσίου.
• Τηρούν όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εργασία
(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).
• Έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
• Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας Διακήρυξης
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
• Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους
διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, και ότι δεν έχουν
διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα.
• Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα
αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας εφόσον ορίζεται στην πρόσκληση ή
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης , της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.
• Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
• Παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.
• Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης
εφόσον επιλεγούν.
• Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα
των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.
• Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύονται για την απαρέγκλιτη
τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα.
• Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό,
εφόσον τους ζητηθεί.
• Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την έγγραφη
παραγγελία του Νοσοκομείου.
Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις
δύναται να ζητηθούν από τον μειοδότη, από το Νοσοκομείο σύμφωνα με
την περί προμηθειών νομοθεσία κατά την υπογραφή της σύμβασης.
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Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή
σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 .
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την
Υπηρεσία.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επείγουσα προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV 33140000-3) για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, SARS-CoV-2 για τις ανάγκες του
ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΓΝΔΑ «Η ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ», με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του προϋπολογισμού
του Νοσοκομείου, ως ακολούθως:

A/A
1
2
3
4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 3ply με λάστιχο
ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2
ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEK
MEDIUM (350) – LARGE (700) – XLARGE (1.500)

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Τεμάχιο

340.000

Τεμάχιο

11.900

Τεμάχιο

2.040

Τεμάχιο

2.550

Σας γνωρίζουμε ότι :

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος τόσο στην τεχνική προσφορά στην οποία θα
αναλύεται ξεχωριστά η τεχνική περιγραφή για το κάθε είδος όσο και στην οικονομική
προσφορά στην οποία θα αναλύεται ξεχωριστά η τιμή για το κάθε είδος.

Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος
της ζητούμενης ποσότητας.

Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης
ποσότητας κάθε είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για
να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.

Εναλλακτική προσφορά δεν επιτρέπεται . Σε περίπτωση που δοθεί εναλλακτική
προσφορά αυτή θα απορρίπτεται για το συγκεκριμένο είδος ως απαράδεκτη

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και σε όσους μειοδότες
απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά είδος.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη
διαπραγμάτευση
της
προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν
ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης
που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε
ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παραλαβή
των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
(παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το
Νοσοκομείο
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει.
Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα
γίνονται δεκτές.
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών,
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές
συμβατικές υποχρεώσεις στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα συμβαλλόμενα
μέρη.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την
εκτέλεση της σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την έγγραφη
παραγγελία του Νοσοκομείου.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με
τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο ΓΝΝΠ «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» - ΑΠΟΘΗΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ (Δ.Μαντούβαλου 3 – 184 54 – Νίκαια)
Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς επαύξησης της συμβατικής
ποσότητας, το ανώτατο μέχρι ποσοστού 30%, ή μείωση αυτής μέχρι ποσοστού 50%.
Επαύξηση της συμβατικής ποσότητας πέρα του 30% ή μείωση αυτής μέχρι ποσοστού
κάτω του 50% επιτρέπεται μόνο ύστερα από συμφωνία του Νοσοκομείου και του
προμηθευτή.
Το Νοσοκομείο, διατηρεί το δικαίωμα της μη κατακύρωσης - συμβασιοποίησης
και απορρόφησης μέρους ή του συνόλου της ζητούμενης από την πρόσκληση ποσότητας
των ειδών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το Νοσοκομείο ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους των αποφάσεων των
αναθετουσών αρχών του ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
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διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.
Η Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Λόγω του επείγοντος και προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι
διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς
διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
και Οικονομικής Προσφοράς).
Εφόσον οι τιμές που προσφερθούν είναι ανώτερες των ορισθέντων στο πρακτικό 118/1-7-20,
Θέμα 4ο, του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. το πρακτικό που θα κατατεθεί από την επιτροπή αξιολόγησης θα
αποσταλεί στο ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ. προκειμένου να προχωρήσει στην τελική έγκρισή τους.
Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να
μεριμνήσουν ώστε να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
(τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην παρούσα πρόσκληση).
Λόγω του επείγοντος μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης θα δοθεί
προθεσμία τριών (3) ημερών στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
κατακύρωσης και την εγγυητική καλής εκτέλεσης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.
2.

3.

4.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, του Διαχειριστή της
εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. εάν πρόκειται
για Α.Ε.
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε
ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία προς
όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή
εισφορών.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή
εκπροσωπούν την εταιρεία σας
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς σας (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία προς όλους
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή εισφορών.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή
εκπροσωπούν την εταιρεία σας
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να
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έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι είστε
ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σας.
5.
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς σας (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σας.
6.
Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.
7.
Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε
περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.
8.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ
μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80
παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
9.
Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
10.
Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή ότι δεν έχει επέλθει
καμία μεταβολή στην εταιρεία με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
11.
Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του,
από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη
λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο
376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΑΪΟΥ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
1. Τα υλικά που παραδίδονται πρέπει τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά να βρίσκονται
σε απόλυτη συμφωνία με την τεχνική προσφορά του προμηθευτή.
2. Ειδικότερα, τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τους εξής όρους:
2.1. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των φορέων για τη χρήση που
προορίζονται.
2.2. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παράγραφο
2.3. Να έχουν κατά το δυνατόν μακρύτερο χρόνο λήξης.
2.4. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.
2.5. Να έχουν κατάλληλη συσκευασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο. Το προϊόν πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την
ημερομηνία παράδοσής του να μην έχει παρέλθει χρόνος μεγαλύτερος από το ένα
τρίτο (1/3) της συνολικής διάρκειας ζωής του. Ο προμηθευτής έχει υποχρέωση να
αντικαθιστά κάθε ποσότητα προϊόντων που έχουν αλλοιωθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης τους, μολονότι έχουν τηρηθεί οι συνθήκες συντήρησης που
προβλέπονται από τον κατασκευαστή.
2.6. Από τα ζητούμενα είδη η ιατρική μάσκα (χειρουργική) υπάγεται στην
Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/Regulation (EU) 2017/745 ως ιατροτεχνολογικό
προϊόν, ενώ τα υπόλοιπα ζητούμενα μέσα ατομικής προστασίας
υπάγονται στον Κανονισμό ΕΕ 2016/425.
3. Η συσκευασία των ειδών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
3.1. Η συσκευασία θα είναι του εργοστασίου παραγωγής. Το κόστος της δεν θα
επιβαρύνεται με πρόσθετα υλικά που δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.
3.2. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε μονάδα του
περιεχομένου της, πρέπει να αναγράφονται οι ακόλουθες ενδείξεις στα Ελληνικά ή
Αγγλικά, με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικών ή ειδικότερων ρυθμίσεων της
Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ και της υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης με την οποία έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς αυτήν:
3.2.1 Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής
εδρεύει σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφεται η
επωνυμία
και
διεύθυνση
του
εγκατεστημένου
στην
Κοινότητα
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.
3.2.2 Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου ο χρήστης να
είναι σε θέση να αναγνωρίσει το προϊόν, την ποσότητά του και το
περιεχόμενο της συσκευασίας.
3.2.3 Η ημερομηνία μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ασφαλώς, χωρίς υποβιβασμό της επίδοσης.
3.2.4 Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή/ και χειρισμού.
3.2.5 Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.
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Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Επιπλέον των παραπάνω γενικών τεχνικών προδιαγραφών θα πρέπει να ισχύουν:
1. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν χρόνο αποστείρωσης (shelf
life) τουλάχιστον ενός (1) έτους.
2. Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και
να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων
εναρμονισμένων προτύπων.
3. Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και
ευανάγνωστο τρόπο τα παρακάτω στοιχεία: α. η ένδειξη
«ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ», β. η μέθοδος αποστείρωσης, γ. η ένδειξη της
οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και
μήνα, δ. η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση.
.........................................................................................................................................

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ 3ply με λάστιχο (ΥΜ30001600)
• Χειρουργική μάσκα με λαστιχάκια, τριών στρωμάτων.
• Να είναι υποαλλεργική, κατασκευασμένη από μαλακό υλικό, άνετη, ανθεκτική
στην υγρασία με άριστη αεροδιαπερατότητα.
• Κατά μήκος και στην άνω στην άνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό
εύκαμπτο επιρρήνειο έλασμα . Να παρέχει υψηλή βακτηριακή προστασία, διαθέτοντας
εσωτερικό φίλτρο απόδοσης μεγαλύτερο BFE ≥ 98%, στο 1 micro, χαμηλής
αντίστασης στην διέλευση του αέρα που προεφέρει άνετη αναπνοή. Να είναι IIR σε
σχέση με την ικανότητα αντοχής στην εκτίναξη υγρών – αδιάβροχη.
• Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-14683, κατηγορία ΙΙR.
• Να φέρουν παράλληλες πτυχώσεις σε όλους το πλάτος τους και να καλύπτουν
πλήρως το κάτω τμήμα του προσώπου
2. ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(ΥΚ01023214)
• Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP2 χωρίς βαλβίδα.
• Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση
μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.
• Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον
χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ
γυαλιά προστασίας).
• Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο
κατασκευαστής.
• Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.
3. ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3 ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ
(ΥΚ01023208)
• Μάσκα προστασίας της αναπνοής FPP3 χωρίς βαλβίδα.
• Να είναι αναδιπλούμενη προκειμένου να διασφαλίζεται η μη εισχώρηση
μολυσματικών στο εσωτερικό της μάσκας.
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• Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό προφίλ για να παρέχει καλύτερη ορατότητα στον
χρήστη και να είναι η χρήση της συμβατή και με άλλα μέσα ατομικής προστασίας (πχ
γυαλιά προστασίας).
• Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται το πρότυπο κατασκευής EN 149:2001, το επίπεδο
προστασίας, ο κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης CE, ο κωδικός προϊόντος και ο
κατασκευαστής.
• Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009.
4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEK (ΥΚ01006124)









Ολόσωμη Προστατευτική ενδυμασία με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής
Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις
στην υγεία.
Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.
Να παραμένει αδιάβροχη και υγροαπωθητική όσο διαρκεί η χρήση της
Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η
άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα
να παρέχει αποτελεσματική προστασία.
Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν λάστιχο.
Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης και στα κάτω άκρα
Χωρίς εμφανείς ραφές στο εξωτερικό. Οι ενώσεις να είναι με θερμό-συγκόλληση
και καλυμμένες. Το φερμουάρ να καλύπτεται με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη
ταινία, όπως και στην περιοχή του λαιμού.

Απαιτήσεις – συμμορφώσεις
 Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III
 Να πληροί τα πρότυπα που έχει θέσει ο ΕΛΟΤ και περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή
Νόρμα ΕΝ 14126/2004 (Performance requirements and test methods for
protective clothing against infective agents).
 Τύπου 4-Β Να πληροί τo πρότυπο EN 14605:2005 +A1 2009 (protective
clothing against liquid chemicals - performance requirements for clothing with
liquid-tight (type 3) or spray-tight (type 4) connections, including items providing
protection to parts of the body only (types PB [3] and PB [4])
 Να έχει CE marking από κοινοποιημένο οργανισμό (κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα
με EU 2016/425)

Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >3 έτη
 Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς στη συσκευασία, όλες οι άλλες απαιτούμενες
σημάνσεις σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων.
................................................................................................................
Δ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Για όλα τα ζητούμενα είδη ΜΑΠ να κατατεθούν δείγματα επί ποινή
απόρριψης.
Διευκρινίσεις: Δείγματα θα κατατεθούν για όλα τα ζητούμενα μεγέθη και τύπους
σύμφωνα με το α/α των ειδών της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Τα δείγματα θα αποστέλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο ή κιβώτιο με την ένδειξη
«ΔΕΙΓΜΑΤΑ» και θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία του διαγωνισμού. Τα δείγματα
πρέπει να κατατεθούν εις διπλούν.
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Η επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δείγματα κατά το
στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.
Σε κάθε δείγμα θα αναγράφονται απαραίτητα τα εξής :
1) Το όνομα του προμηθευτή
2) Ο κωδ. αριθ. του είδους σύμφωνα με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος.
Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφωνα με τα παραπάνω δεν
γίνονται δεκτά.
Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυνα υλικά ο προμηθευτής
υποχρεούται να αναφέρει τούτο εγγράφως επί του δείγματος στην Ελληνική
γλώσσα, καθορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρησης τους.
Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του
τα δείγματα. Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και
γενικά της καταλληλότητας των ειδών βαρύνει τον προμηθευτή.
Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να
αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 3PLY με λάστιχο
α/α ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
1
Μιας χρήσης, τριών στρωμάτων
(3ply), non-woven
2
Υποαλλεργικές
3
Κατασκευασμένες από μαλακό
υλικό και άνετες
4
Ανθεκτικές στην υγρασία με
άριστη αεροδιαπερατότητα
5
Κατά μήκος και στην άνω
πλευρά της μάσκας να υπάρχει
εσωτερικό εύκαμπτο επιρρήνειο
έλασμα
6
Να παρέχουν υψηλή βακτηριακή
προστασία,
διαθέτοντας
εσωτερικό φίλτρο απόδοσης
98% BFE, στο 1 micro, χαμηλής
αντίστασης στη διέλευση του
αέρα που προσφέρει άνετη
αναπνοή
7
Να είναι IIR σε σχέση με την
ικανότητα
αντοχής
στην
εκτίναξη υγρών – αδιάβροχη
8
Να
είναι
κατασκευασμένη
σύμφωνα με το πρότυπο EN14683, κατηγορία IIR
9
Να
φέρουν
παράλληλες
πτυχώσεις σε όλο τους το
πλάτος και να καλύπτουν
πλήρως το κάτω τμήμα του
προσώπου

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2
α/α ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1
Να
είναι
αναδιπλούμενη,
προκειμένου να διασφαλίζεται η
μη εισχώρηση μολυσματικών
στο εσωτερικό της μάσκας
2
Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό
προφίλ για να παρέχει καλύτερη
ορατότητα στον χρήστη
3
Να είναι η χρήση της συμβατή
και με άλλα μέσα ατομικής
προστασίας
(πχ
γυαλιά
προστασίας)
4
Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται:
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 το πρότυπο κατασκευής
149:2001
 το επίπεδο προστασίας

EN

 ο
κωδικός
εργαστηρίου
πιστοποίησης CE
 ο κωδικός προϊόντος
 ο κατασκευαστής
5

Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΑΣΚΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3
α/α ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1
Να
είναι
αναδιπλούμενη,
προκειμένου να διασφαλίζεται η
μη εισχώρηση μολυσματικών
στο εσωτερικό της μάσκας
2
Να διαθέτει καμπύλο, χαμηλό
προφίλ για να παρέχει καλύτερη
ορατότητα στον χρήστη
3
Να είναι η χρήση της συμβατή
και με άλλα μέσα ατομικής
προστασίας
(πχ
γυαλιά
προστασίας)
4
Σε κάθε μάσκα να αναγράφεται:
 το πρότυπο κατασκευής EN
149:2001
 το επίπεδο προστασίας
 ο
κωδικός
εργαστηρίου
πιστοποίησης CE
 ο κωδικός προϊόντος
 ο κατασκευαστής
5

Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τα πιστοποιητικά
συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 149:2001+A1:2009

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΤΥΠΟΥ TYVEK
α/α ΓΕΝΙΚΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
1
Ολόσωμη
προστατευτική
ενδυμασία με ενσωματωμένο
κάλυμμα κεφαλής
2
Να μην προκαλεί ερεθισμό του
δέρματος
ούτε
να
έχει
ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην
υγεία
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

3
4

5

6

7
8

1
2

3

4

Να
είναι
υγροαπωθητική,
αδιάβροχη και αδιαφανής.
Να παραμένει αδιάβροχη και
υγροαπωθητική όσο διαρκεί η
χρήση της.
Η στολή θα πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν πιο ελαφριά και
εύκαμπτη
προκειμένου
να
διασφαλιστεί η άνεση του
ατόμου που τη φορά, να μην
παρεμποδίζει τις κινήσεις και
ταυτόχρονα
να
παρέχει
αποτελεσματική προστασία.
Η ενδυμασία πρέπει να έχει
μακριά μανίκια τα οποία στο
τελείωμά τους να φέρουν
λάστιχο
Να
υπάρχει
λάστιχο
συγκράτησης και στα κάτω άκρα
Χωρίς εμφανείς ραφές. Οι
ενώσεις να είναι με θερμόσυγκόλληση και καλυμμένες. Το
φερμουάρ να καλύπτεται με
ενσωματωμένη
αυτοκόλλητη
ταινία, όπως και στη περιοχή
του λαιμού.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
Ολόσωμη
προστατευτική
ενδυμασία κατηγορίας ΙΙΙ
Να πληροί τα πρότυπα που έχει
θέσει
ο
ΕΛΟΤ
και
περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή
νόρμα
ΕΝ14126/2004
(Performance requirements and
test methods for protective
clothing
against
infective
agents)
Τύπου 4-Β. Να πληροί το
πρότυπο ΕΝ 14605:2005+Α1
2009
(protective
clothing
against liquid chemicals –
performance requirements for
clothing with liquid – tight (type
3) or spray – tight (type 4)
connections, including items
providing protection to parts of
the body only (types PB (3)
and PB (4))
Να έχει CE marking από
κοινοποιημένο
οργανισμό
(κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με
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5
6

την EU 2016/425)
Χρόνος ιδίας ζωής προϊόντος >
3 έτη
Ταυτόχρονα να είναι εμφανείς
στη συσκευασία όλες οι άλλες
απαιτούμενες
σημάνσεις
σύμφωνα με τις εφαρμόσιμες
απαιτήσεις
των
σχετικών
προτύπων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
Γ.Ν.Δ.Α. "Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ"

No

…/…

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Νίκαια, ……… οι υπογράφοντες αφ’ ενός μεν ο κ. ΜΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αν.
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 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επείγουσα
προμήθεια Διαφόρων μέσων ατομικής προστασίας (CPV 33140000-3) για την
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό (SARS-CoV-2)
(Αρ.Πρωτ.Πρόσκλησης ………/……..).
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ. …… Απόφαση του Αν.Διοικητή του
Νοσοκομείου, μειοδότης αναδείχθηκε ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ονομαζόμενος
στο εξής προμηθευτής, στον οποίο ο πρώτος των συμβαλλομένων, ενεργών με
την προαναφερόμενη ιδιότητα του, αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας,
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:
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές/τεχνική περιγραφή και λοιπά συναφή
στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και την
τεχνική προσφορά του μειοδότη
2. Τα οικονομικά στοιχεία της σύμβασης σύμφωνα με την οικονομική
προσφορά του μειοδότη
3. Λοιποί Όροι των Παραρτημάτων της παρούσας πρόσκλησης
Χωρίς να χωρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της
προσφοράς του προμηθευτή.
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ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερολογιακών ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με την έγγραφη παραγγελία του
Νοσοκομείου.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον
προμηθευτή με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Η παράδοση θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής η οποία θα εκδώσει σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Γ.Ν.Ν.Π. «ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»,
Π.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 3, 184 54 ΝΙΚΑΙΑ, στις αποθήκες του Γρ.Διαχείρισης Υλικού.
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά
όρια που παρέχονται στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από
το νόμο κυρώσεις. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία
πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και σύμφωνα με τα αναφερόμενα
σε άρθρο 217 Ν. 4412/2016.
2.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των
συμβατικών ειδών και μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.
3.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών
από τότε που συνέβησαν, συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016.
4.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας
για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν
συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση.
5.
Σε περίπτωση παράδοσης ειδών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους
όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την
επιτροπή παραλαβής, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα
219 και 220 του Ν. 4412/2016.
Α) Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών ή υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν
παρεκκλίσεις από τους όρους της Σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η
καταλληλότητά τους, είναι δυνατή η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί
της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση του αρμοδίου διοικητικού
οργάνου, σύμφωνα με το άρθρου 219, παρ.4 του Ν. 4412/2016
Β) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων,
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής
παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση των ειδών αυτών με άλλα, που
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, δηλαδή του
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως
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εκπρόθεσμος και υπόκεινται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218,
λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Γ) Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια
της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκεινται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς
παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του
Ν.4412/2016.
7. Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός
μπορεί να υποβάλει
προσφυγή στο Νοσοκομείο κατά των σχετικών
αποφάσεων για λόγους νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Νοσοκομείο, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση
δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική
προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.
8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο
Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του
Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά με το Νοσοκομείο, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν
προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει
εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα
συμβατικά είδη/υπηρεσίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της
παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που
προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
6. O Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε
υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
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ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών
του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς το Νοσοκομείο τους σχετικούς λόγους και
περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το Νοσοκομείο
υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας,
τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και
υπό προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση
αυτή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016
β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία
από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 του άρθρου 305 του Ν. 4412/2016
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η
οποία έχει αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται :
- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 337 του Ν.4412/2016
- Με νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 337 του Ν.4412/2016
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στο Νοσοκομείο τη
με αριθμό …………………………..εγγυητική επιστολή της/του……………………………….
ΤΡΑΠΕΖΑΣ……………., ποσού………………… € (ποσού ίσου με το 5% της συνολικής
συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου με την έγγραφη ειδοποίηση προς
την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση που ο
ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση
αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραληφθούν τα είδη οριστικά,
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβληθούν
κυρώσεις ή εκπτώσεις και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
[21]

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη
συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση
έναντι του δημοσίου.
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από το Νοσοκομείο στον Ανάδοχο
ανέρχεται στο ποσό των………………..€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του
αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε
πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι
ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την
εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του
Νοσοκομείου
3. Το τίμημα της παρούσας σύμβασης, παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται
σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης
του έργου.
4. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του
Αναδόχου ή τρίτων.
5. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά την κατάθεση του πρακτικού
οριστικής παραλαβής και την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
6. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την
παράδοση των ειδών.
7. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την
επομένη της υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα
λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά.
8. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα
λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την
ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής,
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πρωτόκολλα
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό του Νοσοκομείου
9. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής
στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση
αυτού ή όπως άλλως ορίζεται,
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σύμφωνα με το Ν.4412/2016, η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου
αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη.
Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών
τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
Α) Η παρούσα σύμβαση
Β) Ο Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Γ) η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή
έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχουν αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να
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ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς
καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις
από το Νοσοκομείο προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ.
……………………., τηλ. ………….., fax………………...
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η κοινοποίηση εγγράφων από το Νοσοκομείο θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της
ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί με βάση την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη.
Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πειραιά, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και
το κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα
δύο μέρη, να προβλεφθεί στο σύστημα προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των
δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα
μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για
την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο.
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Η πρόσκληση ενδιαφέροντος αναρτάται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (https://login.eprocurement.gov.gr) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα
Διαύγεια http://et.diavgeia.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
(www.nikaia-hosp.gr  Προμήθειες  Διακηρύξεις διαγωνισμών).
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ.
Προμηθειών του Νοσοκομείου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα καθώς και στα
τηλέφωνα 2132076214 και 213-2077407 - 8.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΥΤΟΓΛΟΥ
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