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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

: ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 20
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πλειοδοτικός διαγωνισµός για την ενοικίαση τηλεοράσεων και πολυθρόνων chaise longue (σεζ λονγκ) για
τους ασθενείς του Νοσοκοµείου , µε ελάχιστη αποδεκτή οικονοµική προσφορά τα 1000€ ανά µήνα
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και 1000€ ανά µήνα συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την ενοικίαση
καθισµάτων , µε κατάθεση δειγµάτων , για ένα (1) έτος

Κριτήριο Κατακύρωσης

Ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών

∆ιενέργεια του ∆ιαγωνισµού

Τα χαµηλότερο κόστος µίσθωσης για τον ασθενή και η
υψηλότερη µηνιαία απόδοση για το Νοσοκοµείο
Οι προσφορές υποβάλλονται σφραγισµένες στο Πρωτόκολλο
του Νοσοκοµείου έως και την 21/06/2019 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.
Ηµεροµηνία: 24/06/2019
Ηµέρα: ∆ευτέρα
Ώρα: 10:00 π.µ

Τόπος ∆ιενέργειας του
∆ιαγωνισµού

Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παντελεήµων» - Γρ. Προµηθειών

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΝΑΙ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

Ενοικίαση Τηλεοράσεων (32300000-6)
Ενοικίαση Καθισµάτων (39111000-3)
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ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

Ο διαγωνισµός διενεργείται κατόπιν:
1. Του Ν.4412/2016 ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016).
2. Το άρθρο 42 του Π∆ 715/79 «περί τρόπου ενέργειας από τα ΝΠ∆∆, µισθώσεων και
εκµισθώσεων.
3. Την απόφαση του ∆.Σ. κατά την 33η/13-05-201 Απόφαση 33η του Γ.Ν.Ν.Π «ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ 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 Σ∆Σ, 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 «∆ικαιολογητικά 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 «∆ικαιολογητικά 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
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Α1. Ειδικότερα ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σχετικά µε:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) 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/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 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,
γ) 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),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ 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,
ε) 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),
στ) 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/∆ΕΥ 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 ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Α2. ∆εν 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:
α) ∆εν έχει αθετήσει κάποια από τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016
β) ∆εν 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
γ) ∆εν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς Φορείς µε στόχο την στρέβλωση του
ανταγωνισµού
δ) ∆ε βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
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ε) ∆εν 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
στ) ∆εν 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
ζ) ∆εν 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
η) ∆εν 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.
∆. 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.
∆ιευκρινίσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινήσεις 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».
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) µήνες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας
διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.
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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. 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.
2. Τα επιµέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς και
ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρµόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο
όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. Οι
φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από
το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται
από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται
από τα έγγραφα της σύµβασης.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε
τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύµβασης και ακολουθεί σχετική
ανακοίνωση τιµών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄
και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
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Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρµόδιο όργανο, ακόµη κι αν το ίδιο είναι αρµόδιο και για την
αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωµένο να ελέγχει την συµµόρφωση των διαγωνιζοµένων ή των
προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης.
3. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους
συµµετέχοντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 για συµβάσεις µε
εκτιµώµενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
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
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.
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ
Σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προσφέροντες θα λαµβάνουν γνώση των προσφορών
των υπολοίπων εταιρειών είτε κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών
(δικαιολογητικών συµµετοχής - τεχνικών ή 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.
∆ε 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 τιµής .
6

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ανάδοχο µε την χαµηλότερη τιµή, εκ των προσφερόντων των οποίων οι
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
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 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 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.
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ζ) Η προσφορά θέτει όρο αναπροσαρµογής
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
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.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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 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 Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, 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,
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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)
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 ∆Σ)

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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 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 ∆ηµοσίου 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.
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παροχή των υπηρεσιών θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του Νοσοκοµείου.
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 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
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. ∆εν 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 ∆ιεύθυνση 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 ∆ιεύθυνση 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 ∆ιοίκηση του Νοσοκοµείου και
εισηγείται σε αυτήν, την επιβολή ποινικής ρήτρας ή και την διακοπή της Σύµβασης.
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Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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.
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.
7. 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).
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος, για τυχόν πνευµατικά ή άλλα δικαιώµατα και υποχρεώσεις
έναντι τρίτων (π.χ. ΑΕΠΙ κλπ).
12. 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.
13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύει τις τηλεοράσεις µε τροχήλατα τραπεζίδια κατάλληλων
διαστάσεων (προσοχή στο ύψος) των αντίστοιχων τηλεοράσεων προς ενοικίαση.
14. Απαγορεύεται η ενοικίαση τηλεοράσεων στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και στην Μονάδα
Εµφραγµάτων και στην Μονάδα Τεχνικού Νεφρού.
15. Απαγορεύεται η ενοικίαση τηλεοράσεων σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους πλην των θαλάµων
νοσηλείας.
16. 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.
17. 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.
18. 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.
19. 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 ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.
20. Τροποποίηση της Σύµβασης, µπορεί να γίνει κατά την διάρκεια ισχύος της, µε κοινή συναίνεση του
Νοσοκοµείου και του ανάδοχου και σχετική Απόφαση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.
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21. Για την επίλυση κάθε διαφοράς, που τυχόν προκύψει µεταξύ του Νοσοκοµείου και του ανάδοχου, κατά
την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης, αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
22. Οι υπάλληλοι του πλειοδότη θα πρέπει να είναι ασφαλισµένοι.
Να γνωρίζει το προσωπικό ασφαλείας το όνοµα και το επίθετο των υπαλλήλων.
Ώρες που θα εισέρχονται στο νοσοκοµείο µας ,08:00 έως 14:00 και 17:00 έως 21:00.
Ειδική κάρτα για να εισέρχονται στα δωµάτια προς αναγνώριση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟΥΣ
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. ∆εν θα έχουν
σπασίµατα και λοιπές φθορές που µπορούν να προκαλέσουν ατύχηµα στους χρήστες.
2. 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..
3. Τα ενοικιαζόµενα καθίσµατα θα µπορούν να κινούν την πλάτη τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες
εργονοµικές θέσεις, µε τελική κατάληξη την οριζόντια.
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. ΕΙ∆ΙΚΟΙ 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 (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. 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ιοίκησης 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 ∆ικαστήρια της Αθήνας..

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
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