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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- 

Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

                                                                                                    Ηµεροµηνία: 13/01/2014 
          Αρ. πρωτ.: 400 
 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  61ΠΕ/13   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MINI BUS 9 (8+1) 
ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)».  
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ :  Α.Π. 1907 /  22-04-2013 
 

 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  MIS :  302698 
 
 
 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 – 2013 »,  

 
 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13 « Ε∆ΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ » 

 
 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  (Ε.Κ.Τ.) 
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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η. – Γ.Ν. 
« ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ »  

 
Έχοντας υπόψη: 

Ι. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1. ΦΕΚ 387/Β/14-06-1984 «∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης κυκλοφορίας κλπ 

αυτοκινήτων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53» 

2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’ / 1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 
Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» . 

3. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α’ / 1995) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

4. ΦΕΚ 237/Α/22-10-1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» 

5. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199 Α’ 1999),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες».  

6. 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. 

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. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων  κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2- 
2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το    Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005). 

9. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 Α’ / 16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.» 

10. Του Π.∆. 118/10-07-2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) Φ.Ε.Κ. 150 Α’). 

11. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 

13. 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. 

14. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», ως τροποποιήθηκε µε τον 
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Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

15. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 

(ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

16. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων 
στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

17. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης 

σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης 
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις……». 

18. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος 
Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010). 

19. ΦΕΚ 108/Β/04-02-2010 «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού 
Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

20. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και 
άλλες διατάξεις». 

21.  Του Ν. 4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων 
Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη 
µείωση του δηµοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις. 

22. Την Υ.Α. 4625/14-06-2012 (Φ.Ε.Κ. 1880 Β’ / 14-06-2012). 

23. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013. 

24. Ν. 2238/1994. Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος µέχρι και τον 
N.4110/2013. 

 

ΙΙ. Τις αποφάσεις: 

1. Την µε αρ. πρωτ. 2116 / 21-05-2010 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Τοµέα Υγείας & 
Κοιν/κης Αλληλεγγύης Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
∆υναµικού» 2007- 2013 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
13 «Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 
Περιφέρειες Σύγκλισης». 
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2. Την µε αριθ. πρωτ. 2294 / 25-06-2010 Επιβεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Α και Β 
για το ΠΑΓΝΗ Κρήτης για υλοποίηση Έργων / Ενεργειών ΕΣΠΑ περιόδου 2007-2013 

3. Την µε αρ. πρωτ. 5212 / 3-12-2010 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», την µε αρ. πρωτ. 1211 / 3-5-

2011 1η Τροποποίηση αυτής καθώς και την µε αρ. πρωτ. 1907 / 22-04-2013  2η   
Τροποποίηση αυτής. 

4. Την µε αριθ. 65 / 13-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για τον ορισµό των 

επιτροπών σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια του εξοπλισµού. 

5. Την µε αριθ. 132 / 5 / 22-02-2013 απόφαση του ∆.Σ. του ΠΑ.Γ.Ν.Η. µε θέµα: Έγκριση 
τροποποίησης Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» µε την προσθήκη ενός 2ου υποέργου µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ 
ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.» συνολικού 
προϋπολογισµού 68.926,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 
προµήθειας του ανωτέρου εξοπλισµού. 

6. Το µε αρ. πρωτ. 3515 / 14-03-2013 Αίτηµα του φορέα Π.Γ.Ν. Ηρακλείου για τροποποίηση του 
έργου «Λειτουργία Εξωνοσοκοµειακού Ξενώνα Βραχείας Παραµονής Ενηλίκων 10 ατόµων του 
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου» ως προς τα εξής σηµεία: 

• Προσθήκη 2ου υποέργου µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑ.Γ.Ν.Η.» µε προϋπολογισµό 68.926,00  €. 

7. Την µε αριθ. 65/13-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για τον ορισµό της 
επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών. 

8. Την µε αριθ. 132/5/22-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για την έγκριση 
τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης και έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Την µε αριθ. 3441/28-08-2013 απόφαση έγκρισης αγοράς της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Κρήτης 

10. Την µε αριθµ. 969/28/30-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου για 
έγκριση πίστωσης 40.000,00€ µε ΦΠΑ σε βάρος ΚΑΕ 9352 του προυπολογισµού του 
Νοσοκοµείου και έγκριση διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια ενός επιβατικού 
αυτοκινήτου mini bus 9 (8+1) θέσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του εξωνοσοκοµειακού 
ξενώνα βραχείας παραµονής ενηλίκων 10 ατόµων του ΠΑ.Γ.Ν.Η.» της 7ης ΥΠΕ µέσω ΕΣΠΑ 
2007-2013. 

11. Το από 15/10/2013 εισερχόµενο ηλεκτρονικό µήνυµα προέγκρισης δηµοπράτησης από την 
Ειδική Υπηρεσία τοµέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας. 

12. Την µε αριθ. 1210/ 24-10-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου για τον ορισµό της 
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επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 

13. Τη µε αριθµ. Υ10β/Γ.Π.103756/26-11-2013 (ΦΕΚ διορισµού 617/τ.Υ.Ο.∆.∆./10-12-2013) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας για το διορισµό ∆ιοικητή. 

14. Την µε αριθµ. 1363/36/30-12-2013 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου για 
την επανάληψη του πρόχειρου ανοικτού ∆ηµόσιου διαγωνισµού, ανάδειξης προµηθευτή για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MINI BUS 9 (8+1) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΠΑ.Γ.Ν.Η.)», µε αρ. διακ. 61ΠΕ/ 13 και µε κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης 40.000,00€ µε ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 9352, για τις ανάγκες του ΠαΓΝΗ. 
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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε ανοικτή διαδικασία µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά, για την « Προµήθεια 
ενός επιβατικού αυτοκινήτου mini bus 9 (8+1) θέσεων για τις ανάγκες λειτουργίας του 
εξωνοσοκοµειακού ξενώνα του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου 

(ΠΑ.Γ.Ν.Η.) », µε κωδ. MIS 302698, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 2007 - 2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου . 
 

Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(€ 40.000,00) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 9352). 
 

Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν προσφορές,σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 29/01/2014, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 14.00, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (στοιχεία διεύθυνσης : διασταύρωση Βουτών – 
Σταυρακίων, Τ.Θ. 1352 ). Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα 
λογίζονται ως εκπρόθεσµες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως 
ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, ή αποστέλλοντάς τον ταχυδροµικά µε 
συστηµένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής 
αποστολής η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόµενο των 
φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 
 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 30/01/2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 πµ, στο Γραφείο 
Προµηθειών του Νοσοκοµείου (διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων, Τ.Θ. 1352) ύστερα από 
προθεσµία 15 ηµερών από την δηµοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στο ηλεκτρονικό 
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου. 
  

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΑ.Γ.Ν.Η. www.pagni.gr. (ΒΗΜΑ 1Ο: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΒΗΜΑ 2Ο: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 
 

Οι ανακοινώσεις θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου και οι ενδιαφερόµενοι θα 
ενηµερώνονται µε δική τους ευθύνη. 
 

Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού : 
 

• Απεστάλη για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις 14/01/2014 µε Α∆Α: 

ΒΙΨΠ469061-9ΛΡ 

 
Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι : 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Η συµφερότερη από οικονοµικής άποψης 
προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Ηµεροµηνία : 30-01-2014 
Ηµέρα : Πέµπτη                          
Ώρα : 11.00 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γραφείο Προµηθειών ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (επί ποινής αποκλεισµού): 

Η προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας 
του διαγωνισµού 29-01-2014 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 14.00 στο Τµήµα Προµηθειών του ΠΑ.Γ.Ν.Η. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΙ∆ΟΥΣ Επιβατικό αυτοκίνητο mini bus 9 θέσεων (8+1) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ (η οποία 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΠΑ.Γ.Ν.Η.) 

40.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 

ΚΩ∆. ΠΡΑΞΗΣ : (Ο.Π.Σ. - ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 302698 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ  Σ.Α.Ε. :  Ε0918 ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ Π∆Ε : ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α. : 2010ΣΕ09180048 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: 1083612 

ΕΙ∆ΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛ. 
∆ΑΠΑΝΗ 

Επιβατικό 
αυτόκίνητο mini 
bus 9 θέσεων 
(8+1) 

1 ( τµχ. ) 40.000,00 € 

 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υναµικού» 2007-
2013 στον άξονα προτεραιότητας 13 «Εδραίωση 
της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής 
Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας 
Υγείας, και προάσπιση της ∆ηµόσιας Υγείας του 
πληθυσµού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης». 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµέρα 
υπογραφής της σύµβασης 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 

Η παράδοση του αυτοκινήτου θα γίνει µε ευθύνη 
του προµηθευτή, σε χώρο του Πανεπιστηµιακού 
Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.), 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις των αρµοδίων 

ΧΡΟΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµέρα 
παράδοσης του οχήµατος 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

Η προµήθεια λόγω χρηµατοδότησης από το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.∆.Ε.) και 
εγγραφής της στο ΠΠΥΥ 2011, υπόκειται στις 
ακόλουθες κρατήσεις: 

• 0,10% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ( Ν. 2238/94. 
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος µέχρι και τον Ν. 
4110/2013) 

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος 
εισοδήµατος: 

• 4% για είδη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ (στη 
διεύθυνση www.pagni.gr) 

14-01-2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :  ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 1ο 
   ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : 

α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά 

γ) συνεταιρισµοί 

Άρθρο 2ο 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά συµµετοχής: 

1. Υπεύθυνη ∆ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, του προσφέροντα µε αναγραφόµενη ηµεροµηνία την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς του (Προσοχή: Η ηµ/νία της υπογραφής του υπευθύνως δηλούντος 
προσώπου καθώς και η ηµ/νία υποβολής της προσφοράς πρέπει να είναι ταυτόσηµες), 
στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: 

α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν. 

 
β) Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, 
 

1 ∆εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για: 
• τη συµµετοχή τους σε εγκληµατική οργάνωση όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 

2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου. 
• δωροδοκία όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του 

Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. 

• απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για 
την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 

• ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
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2 ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
3 Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους. 

4 Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο (και το ειδικό επάγγελµα τους) 
5 ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή  ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  
(µόνο  για  αλλοδαπά  νοµικά  πρόσωπα)  και  ότι  δεν  τελούν  υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 
πρόσωπα) 

γ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118 / 2007 και σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118 / 2007. 

δ) Να δηλώνονται ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησης. 

ε) Να δηλώνονται εάν έχει υποβληθεί στον προµηθευτή ή ποινή του αποκλεισµού από 
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του 
αποκλεισµού επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο αυτό λαµβάνεται υπόψη για την 
απόρριψη της προσφοράς, µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 

στ) Να δηλώνεται ότι έλαβε σαφή γνώση του εύρους του αντικειµένου της παρούσας 
διακήρυξης, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά και δηλώνει ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα, 
οικονοµικά και παραγωγικά – εµπορικά να αντεπεξέλθει στην υλοποίηση της προµήθειας. 

ζ) Να δηλώνεται ότι έχει λάβει γνώση όλων των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα και σύµφωνα µε αυτούς συνέταξε την προσφορά του. 

η) Να δηλώνεται ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρει στην προσφορά του είναι αληθή και 
ακριβή. 

 
2. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο 
διαγωνισµό µε εκπρόσωπό του. 
 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος. 
 

Άρθρο 3ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1 .Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 
εγγράφως τις προσφορές µέχρι 29-01-2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο 
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκοµείου (Κτίριο ∆ιοίκησης). 
2 .Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και 
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παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν 
περιέλθει νόµιµα στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού επί ποινή απόρριψης. 
3 .Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων του  παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 
3.1 . Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε 
σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο. 
Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα 
είτε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική, επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών 
ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο πρόσωπο. 

3.2  Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν 
υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και 
µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 

3.3 Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου 
της θα είναι τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται 
παρακάτω. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. του προµηθευτή, θα συνοδεύονται 
µε τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε 
τοποθετηµένα-συνδεδεµένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές µε τις ενδείξεις «κύρια 
προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς». 
3.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της διακήρυξη εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να 
αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς. 

3.5 .Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

• H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 

• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 

• Ο αριθµός της διακήρυξης 

• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 

• Στοιχεία του αποστολέα 

3.6 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία, ως εξής: 

• Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα αντίγραφα, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την 
ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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• Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο 
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Παράκληση: Τα τεχνικά και οικονοµικά, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά 
στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπα διακαιολογητικά), υποβάλλονται µέσα σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD). 

 
*Το CD ή DVD της οικονοµικής και τεχνικής προσφοράς να είναι σε δύο αντίτυπα 
σε περίπτωση µη λειτουργίας του ενός να µπορεί να αντικατασταθεί άµεσα από το άλλο. 

 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου 

3.7  Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, 
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις 
λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου. 

3.8  Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εµπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σηµειώσει επ’ αυτών 
την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα 
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του 
ενδιαφεροµένου. 

4. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης (όπως αυτός ορίζεται στο Άρθρο 15 του 
παρόντος) αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 

Επισηµαίνεται ότι: 

4.1 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4.2 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

4.3 ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από το συλλογικό όργανο, 
είτε ενώπιων του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που 
δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που 
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 

Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της 
προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το 
περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

(ως τα υποδείγµατα που επισυνάπτονται στα αντίστοιχα παραρτήµατα) 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Ε.Ε. ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ( Ε.Ο.Χ. ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 
118/07. 

 

 

2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατος του τµήµατος που θα αναλάβει, µη συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική ( ποσοτική και 

ποιοτική ) παραλαβή της προµήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. 

 Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς 
υπογραφή σύµβασης θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο ( 2 ) µήνες του συµβατικού 
χρόνου, δηλαδή να αναγράφει ότι θα λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του υπό προµήθεια είδους. 

Σε περίπτωση που ο προµηθευτής, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να 
υπογράψει εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη 
υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, 
οπότε η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση 
αυτή ο συγκεκριµένος διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού 
και γίνεται καταλογισµός σε βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει, της οικονοµικής διαφοράς 
που τυχόν προκύπτει εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση. 
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3. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Μετά την υπογραφή του πρακτικού οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ισχύος 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης καλής λειτουργίας, αξίας 2% της συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α. 

Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του Πρωτοκόλλου 
Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, 
σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας πρέπει να είναι πέντε (5) χρόνια τουλάχιστον. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση, µε δική του µέριµνα και δαπάνη, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτηµα 
του, που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη λόγω κρυφού ελαττώµατος ή κακής κατασκευής. 

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα), θα πρέπει 
οπωσδήποτε να αναφερθούν. 

 
Άρθρο 5ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες 
από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς 
µπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την 
αρµόδια υπηρεσία. 
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να 
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί ( πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου ) παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Άρθρο 6ο 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γρ. Προµηθειών του ΠΑ.Γ.Ν.Η. από την 
επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται µε απόφαση του 
∆ιοικητή του Νοσοκοµείου. 

Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών: 
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α) Τα µέλη της επιτροπής 

β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον 
συµµετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό 
εκπροσώπησης). 

Η διαδικασία που ακολουθείται για την αποσφράγιση των προσφορών έχει ως εξής : 

1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και 
αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται 
στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο 
διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 
Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, µετά από 
συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπάλληλο, να λάβουν γνώση των τιµών και των προσφορών 
των συµµετεχόντων. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να λάβουν αντίγραφα ή 
φωτογραφίες των προσφορών των άλλων εταιρειών. 
2. Η επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από 
την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή 
ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται  κατά το στάδιο αυτό καθώς και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Οι φάκελοι 
των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  
µονογράφονται,  σφραγίζονται  από  την  επιτροπή  και  τοποθετούνται  σε  νέο  φάκελο,  ο  
οποίος  µονογράφεται  επίσης  και  παραδίδεται  στην  υπηρεσία  για να αποσφραγιστεί µετά 
την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των 
προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν 
προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισµό, σε πρακτικό το 
οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, µόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα 
αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν οι οικονοµικές προσφορές, µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των 
δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα υποβληθεί στο ∆.Σ για έγκριση 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
5. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά 
επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 
6. Θα υπογράφεται σύµβαση µε την εταιρεία µε τη συµφερότερη τιµή. Οι συµµετέχουσες 
εταιρείες θα ενηµερώνονται µε ευθύνη τους. 
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Άρθρο 7ο  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να έχουν τη σήµανση CE και να συνοδεύονται από τη ∆ήλωση 
Συµµόρφωσης του κατασκευαστή τους η οποία και θα δηλώνει ότι το προϊόν πληροί όλες τις 
αναγκαίες απαιτήσεις που ορίζονται στις ισχύουσες οδηγίες. 

Οι προσφέρουσες εταιρείες θα πρέπει να έχουν την πιστοποίηση ISO 9001 : 2008 . 

Το αυτοκίνητο θα είναι καινούριο και θα πληρεί τα προβλεπόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά από 
τις ισχύουσες διατάξεις – προδιαγραφές του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

Άρθρο 8ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί σε Ευρώ. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον Φ.Π.Α. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενοι φόροι και δασµοί, το κόστος εκτελωνισµού, 
όλες οι νόµιµες κρατήσεις, οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και άλλες 
σχετικές δαπάνες. 

Η προσφερόµενη τιµή του προς προµήθεια εξοπλισµού δίνεται ανά µονάδα µέτρησης όπως 
ζητείται στη διακήρυξη (ανά τεµάχιο, σετ κ.λ.π.) επί ποινή απόρριψης. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται 
λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό 
θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις 
σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που 
έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 
προµήθεια ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει 
πριν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να 
παρέχουν αυτά. 

Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του 
προµηθευτή πέραν του αντιτίµου του είδους που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της 
προσφοράς του. 
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Άρθρο 9ο 
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

1) Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής 
του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. 

2) Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην 
προσφορά του την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο 
προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η 
ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
3) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην 
οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης, 
στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν κ α ι  Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους προς τον 
φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία 
ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού 
προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντι τους 
την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο 
υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω 
δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
4) Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που 
δηλώθηκε µε την προσφορά κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού η 
προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στον προσφέροντα µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και 
Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 
εξηγήσεων, και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί τον 
διαγωνισµό, ποινή προσωρινού αποκλεισµού τριών (3) µηνών έως και τριών (3) ετών ή 
οριστικού αποκλεισµού από το σύνολο των προµηθειών του φορέα που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν 
στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει 
επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων που εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του Ν.2286/95 η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
5) Πριν και µετά την σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της 
επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η 
κατακύρωση. Κατ’ εξαίρεση πριν την σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί η 
ανωτέρω αλλαγή µόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος 
εργοστασίου για οποιαδήποτε λόγο ενώ µετά την σύναψη της σύµβασης µπορεί να εγκριθεί 
η ανωτέρω αλλαγή, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του προµηθευτή. Σε κάθε περίπτωση 
απαιτείται απόφαση του αρµοδίου αποφασίζοντος οργάνου µετά από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου συλλογικού οργάνου. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την επιλογή της Συµφερότερης Προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της 
διακήρυξης. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµοδίου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από 
τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για κάθε 
Τµήµα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Εφαρµόζονται δύο Ενότητες κριτηρίων: 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης και 
2. Τεχνική υποστήριξη /Κάλυψη. 

 
Για κάθε Ενότητα, η δεύτερη στήλη των πινάκων περιλαµβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης 
των τεχνικών προσφορών, και η τρίτη στήλη δίνει τους συντελεστές βαρύτητας των 
κριτηρίων.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Α/Α Κριτήριο Συντελεστής 

βαρύτητας

 
 
1. Τεχνικές Προδιαγραφές / Ποιότητα Λύσης 

1.1 Συµφωνία του προσφερόµενου 
εξοπλισµού µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές 

 
55% 

 

1.2 Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα και 
Αποδοτικότητα του εξοπλισµού 

25%  

 
1. 

 
Σύνολο 

 
80% 

 

 
2. Τεχνική Υποστήριξη / Κάλυψη 

2.1 Ποιότητα και όροι προµήθειας 5%  

2.2 Ποιότητα και όροι παροχής υπηρεσιών 
τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης 

5%  

2.2.1 ∆ιάρκεια και όροι εγγύησης καλής 
λειτουργίας 

5%  

2.2.2 Καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα 
µηχανισµού και διαδικασιών υποστήριξης και 
συντήρησης 

5%  

2. Σύνολο 20%  

ΣΥΝΟΛΟ  100 %  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η βαθµολογία των επιµέρους κριτηρίων ή υποκριτηρίων των προσφορών είναι 100 
βαθµοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι ελάχιστες προδιαγραφές που 
αναφέρονται. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή 
βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθµολογία του (βi * σi). 

Η συνολική βαθµολογία (BBiB) της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των 
σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων, ήτοι: BBiB = Σ(βi * σi) 

Η κατάταξη των Προσφορών για την τελική επιλογή της πλέον συµφέρουσας από 
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οικονοµική άποψη Προσφοράς για κάθε Τµήµα θα γίνει  µε βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λ = ΚBiΕ / BBi B 

Όπου: BBi B η συνολική βαθµολογία του Τµήµατος της Τεχνικής Προσφοράς i 

KBi Ε το συνολικό κόστος της Προσφοράς i 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά µε το µικρότερο Λ. 

Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε τον αυτό ακριβώς λόγο (Λ) και που είναι σύµφωνες µε 
τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο 
µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που 
είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές (Π.∆. 118 / 2007 Άρθρο 21 παρ.β). 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά 
φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού, για να αναδειχθεί ο προτεινόµενος προµηθευτής. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118 / 07. 

 

Άρθρο 12ο 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ –  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο (∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Πα.Γ.Ν.Η.), µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του, µπορεί να προτείνει : 
 

Α. Κατακύρωση της προµήθειας. 

Β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή 
µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα 
της Υπηρεσίας. 

∆. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο 
φορέας δεν χρειάζεται πλέον τον εξοπλισµό (αυτοκίνητο) είτε λόγω αλλαγών στην 
τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία 
επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός. 

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. 
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Άρθρο 13ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Κατά της διακήρυξης του ∆ιαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της 
νοµιµότητας της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση 
για λόγους νοµιµότητας και ουσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 
του Π.∆. 118 / 2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική 
σύµβαση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 

Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη 

Γ. Τον προς προµήθεια εξοπλισµό 

∆. Την τιµή 

Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού 

ΣΤ. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές 

Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 

Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες 

Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 

Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής 

Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 

Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθει το αυτοκίνητο. 

β. Παραληφθή οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το αυτοκίνητο. 

γ. Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
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συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από 
τη σύµβαση. 

Άρθρο 15ο 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Το αυτοκίνητο πρέπει να παραδίδεται από τον προµηθευτή στο Νοσοκοµείο το αργότερο µέσα 
σε εξήντα (60) ηµέρες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Η παράδοση του 
αυτοκινήτου, το οποίο θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που 
προορίζεται, θα γίνεται στο Τµήµα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το 
Νοσοκοµείο, µε έξοδα και ευθύνη του προµηθευτή. Ο προµηθευτής οφείλει να παραδίδει 
εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης ή άλλο κατάλληλο έντυπο µε οδηγίες χρήσης και 
συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό έγγραφο ή βοήθηµα, το 
οποίο βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας πρέπει να συνοδεύει το αυτοκίνητο. 

Προϋπόθεση για την παραλαβή του αυτοκινήτου είναι η επίδειξη της λειτουργίας, η διενέργεια 
των απαραίτητων ποιοτικών ελέγχων, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης και της 
συµφωνίας των τεχνικών του χαρακτηριστικών προς τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας και τους όρους της σύµβασης, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του και η 
διεξαγωγή τυχόν απαιτούµενων µετρήσεων που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητές του, για όσες ηµέρες παραστεί αναγκαίο. 

Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - 
παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι του ενός τετάρτου (1/4) αυτού, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 
του Π.∆. 118 / 2007. Η παράταση γίνεται πάντοτε υπό την επιφύλαξη των δικαιωµάτων του 
Νοσοκοµείου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 32 του Π.∆. 118 / 
2007). Εάν κατά τον υπολογισµό του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, τούτο 
θεωρείται ως ολόκληρη ηµέρα. Μετά τη λήξη της δοθείσας παράτασης, και εφόσον δεν 
έχει παραδοθεί ο εξοπλισµός, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 

Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης µπορεί να µετατίθεται µε αιτιολογηµένη 
απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, 
εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον προµηθευτή. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση 
που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή άλλοι ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι που 
καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στην 
περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που 
καθορίζεται πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η οριστική παραλαβή θα γίνει από το 
αρµόδιο όργανο, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις. 

Άρθρο 16ο 
∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση µε δική του δαπάνη να ετοιµάσει και να επικολλήσει µόνιµα και 
σε εµφανές σηµείο επιγραφή που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα 
εξασφαλίζει την δηµοσιότητα του έργου, σύµφωνα µε τον Εφαρµοστικό Κανονισµό (ΕΚ) 
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1828/2006 της Επιτροπής για την θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του Κανονισµού 
(ΕΚ) 1083/2006 του Συµβουλίου. 

Καθόσον το έργο είναι συγχρηµατοδοτούµενο από την Ε.Ε., η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται 
να δέχεται ελέγχους από τα αρµόδια ορισµένα όργανα της Ε.Ε. και της Ελλάδας, όπως αυτά 
προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
συγχρηµατοδοτούµενων µέσω του Ε.Κ.Τ. Στους ελέγχους αυτούς ενδέχεται µέρος της 
διαδροµής ελέγχου να αποτελέσει και ο Ανάδοχος της εν λόγω προµήθειας. 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο προµηθευτής υποχρεούται να τα 
παραλάβει µέσα σε 20 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να µπορεί 
να αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης 
ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του 
Π.∆. 118 / 07. 

 

 

Άρθρο 18o 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε όσες περιπτώσεις ο προµηθευτής επικαλείται ανωτέρα βία, ως λόγο αδυναµίας 
συµµόρφωσης προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, είναι υποχρεωµένος µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει 
εγγράφως στο Νοσοκοµείο και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
οργάνου, o Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τo συµβατικό 
εξοπλισµό, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτόν µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο 
παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του. 
2. Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από 
την σύµβαση, εφόσον: 
• Ο εξοπλισµός δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 

Νοσοκοµείου. 
• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Με την απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του 
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παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της 
ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας 
ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος εξοπλισµού γίνεται δεκτή. 
4. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη 
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 
του Π.∆. 118/2007. 
5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισµός φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατασταθεί 
µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και 
πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του προµηθευτή, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά 
περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία 
που ορίζει το άρθρο αυτό. 
6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o 
χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου 
από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων. 
Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Ο 
προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, που είναι οι 
εξής: 
Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10% (επί του αρχικού συµβατικού τιµήµατος προ ΦΠΑ) 
Φόρος εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων. 
Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενοι φόροι και δασµοί, το κόστος εκτελωνισµού ,όλες 
οι νόµιµες κρατήσεις, οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και άλλες σχετικές 
δαπάνες. 
Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του αυτικινήτου βαρύνουν τον προµηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
ΓΕΝΙΚΑ 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη 
της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) µεταξύ του Νοσοκοµείου και του προµηθευτή και αφορά 
(ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό 
ή / και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ' οιονδήποτε 
τρόπο λύση της, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου, προς το οποίο ο προµηθευτής πρέπει να 
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απευθύνει σχετική αίτηση. Το ∆.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε 
αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε 
αποδεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το ∆.Σ. του 
Νοσοκοµείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα 
υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆.Σ., τότε οποιοδήποτε 
από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων 
∆ικαστηρίων. 

Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν. 2286/95 και του Π.∆. 118 / 07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση 
κάθε νοµικής διαφοράς είναι τα ∆ικαστήρια του Ηρακλείου. 

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟY» 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστηµα…………………………………………………….     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)        Ηµεροµηνία έκδοση……………… 

                                                                ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 476  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των                    
ΕΥΡΩ……………………..(και ολογράφως)…………..…….………….στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 

υποχρέωσή µας ,υπέρ της 
εταιρείας…………………………………….∆\νση……….………………..…προς..........................……για 
την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό…………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας 
για την προµήθεια ………………………………………………………… (αρ.διακ/ξης ……./…...) προς 
κάλυψη αναγκών του ………………….……………….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της 

συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………………….ΕΥΡΩ αυτής . 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου.  Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 

επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.  
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την……………………………… 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου δηλαδή 

να αναγράφει ότι λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπό 

προµήθεια είδους (όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆ιακήρυξη). 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

 

   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Ονοµασία Τράπεζας………………………………………  

Κατάστηµα…………………………………………………….     

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)        Ηµεροµηνία έκδοση……………… 

                                                                ΕΥΡΩ…….…………. 

Προς 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ – ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352 , ΤΗΛ 2810-392 476  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡ………     ΕΥΡΩ……………….  

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ΕΥΡΩ……………..…………………..(και ολογράφως)…………..…….……………..στο οποίο και µόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή µας ,υπέρ της εταιρείας 
…………………………………….∆\νση……….………………..… Προς..........................……για την καλή 
λειτουργία του αυτοκινήτου που σας προµήθευσε βάση της µε αριθµό…………σύµβασης, που 

υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ………………………………………… (αρ.διακ/ξης ..…../…...) 
προς κάλυψη αναγκών του ……………………..….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 2% της συµβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας …………………..ΕΥΡΩ αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την 
επιστροφή της σ’ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.  

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την…………………………….. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά τρεις (3) µήνες τουλάχιστον από τον 

συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του αυτοκινήτου (όπως σχετικά αναφέρεται στη 
∆ιακήρυξη). 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Α. ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Κατηγορία: Επιβατικό αυτοκίνητο κλειστού τύπου MINI BUS 
2. Πλαίσιο: Θα είναι όχηµα τύπου VAN µε κίνηση 4Χ2 παραγωγής σειράς, χωρίς τροποποιήσεις της 

βασικής του κατασκευής. 
3. Θέσεις επιβατών: 8 + 1 (οδηγού) 
4. Καθίσµατα: Να είναι καλής κατασκευής, µε ανεξάρτητες ζώνες ασφαλείας το καθένα και η 

ταπετσαρία τους να είναι ανθεκτική στη χρήση και το καθάρισµα. 
5. Να διαθέτει εργοστασιακό αυτόµατο κλιµατισµό (clima) 
6. Να διαθέτει ικανό χώρο φόρτωσης για τις χειραποσκευές των επιβατών 
7. Να διαθέτει εγκατεστηµένο Radio CD/mp3 player και περιφερικά ηχεία κατάλληλης ισχύος. 
8. Να διαθέτει υποχρεωτικά αερόσακους οδηγού και συνοδηγού, καθώς και καµπίνας 

(προαιρετικά). 
9. Να διαθέτει τιµόνι υδραυλικό ή ηλεκτρικά υποβοηθούµενο, ρυθµιζόµενο, µε πολλαπλές 

λειτουργίες. 
10. Να διαθέτει κεντρικό κλείδωµα και εργοστασιακό συναγερµό µε τηλεχειρισµό. 
11. Να διαθέτει 2 εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθµιζόµενους και ένα εσωτερικό. Κατά 

προτίµηση οι εξωτερικοί καθρέπτες να κλείνουν και να ανοίγουν µε το κλείσιµο και µε το άνοιγµα 
του κινητήρα. 

12. Να διαθέτει υποβραχιόνια και χειρολαβές στους χώρους οδηγού-συνοδηγού-επιβατών. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 

1. Κινητήρας: υδρόψυκτος κλειστού κυκλώµατος κυλινδρισµού 2.000 – 2.500 cc 
2. Ισχύς: (DIN / σ.α.λ.): 140 και άνω/ 4.500 r.p.m. turbo περίπου 
3. Ροπή στρέψης: 250 και άνω Nm/ 2.000 σ.α.λ. περίπου 
4. Καύσιµο κινητήρα: DIESEL 
5. Ταχύτητα: άνω των 160 km/h. Περίπου 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΕΝΩΝ 

∆ιπλού κυκλώµατος υδραυλικά ενισχυµένα µε SERVO, δισκόφρενα αεριζόµενα εµπρός ταµπούρα ή 
δισκόφρενα πίσω και µηχανικό χειρόφρενο στους πίσω τροχούς. Θα είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα 
αντιµπλοκαρίσµατος A.B.S. καθώς και κατά προτίµηση µε όλα τα συνεργαζόµενα συστήµατα 
ασφαλείας (A.S.R. κ.λ.π.). 

∆. ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Κρεµαγιέρα µε υδραυλική υποβοήθηση. Το τιµόνι να είναι αριστερά. 
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Ε. ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

Πέντε τουλάχιστον συγχρονισµένες για την κίνηση εµπρός και µία για την κίνηση πίσω (προαιρετικά 
µε αυτόµατο κιβώτιο). Ο µοχλός να είναι κατά προτίµηση στο ταµπλώ. 

Ζ. ΣΥΜΠΛΕΚΤΗΣ 

Ξηρού δίσκου υδραυλικά υποβοηθούµενος 

Η. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

Η εµπρόσθια ανάρτηση να είναι ανεξάρτητη µε διπλά ψαλίδια και διαµήκεις ράβδους στρέψης, µε 
πρόσθετα αυξανόµενης διαµέτρου ελατήρια και υδραυλικά τηλεσκοπικά αµορτισέρ. Η πίσω 
ανάρτηση να είναι κατά προτίµηση ανεξάρτητη µε ελατήρια και υδραυλικά τηλεσκοπικά αµορτισέρ. 

Θ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Να είναι κατάλληλο για την ασφαλή οδήγηση, κυκλοφορία και λειτουργία των οχηµάτων αυτού του 
τύπου και σύµφωνα µε αυτά που ορίζει ο Κ.Ο.Κ. 
- Φώτα, προβολείς, προβολείς οµίχλης, κλπ σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. 

- Σύστηµα καθαρισµού για τα παρµπρίζ εµπρός, πίσω 

- Υαλοκαθαριστήρες εµπρός, πίσω 

- Ρυθµιζόµενο φωτισµό στις καµπίνες οδηγού και επιβατών 

- Φωτισµό οπισθοπορείας 

Να φέρει συσσωρευτή 80-100 AH 12 Volt. 
Να φέρει εναλλακτήρα 60-65 Α περίπου. 

Ι. ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

- Μετρητή χιλιοµέτρων 

- Μετρητή ταχύτητας 

- Όργανα ενδείξεως θερµοκρασίας, πίεσης, λαδιού, ποσότητας καυσίµου ένδειξη µπαταρίας, 
φώτων και όλα τα απαραίτητα για την ασφαλή οδήγηση 

- Στροφόµετρο 

Κ. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Άνω των 60 λίτρων 

Λ. ΑΜΑΞΩΜΑ 

- Πόρτες: Να διαθέτει δύο πόρτες στις δύο πλευρές (οδηγού, συνοδηγού) συνήθους τύπου µε 
κλείθρο και αυτόµατο κλείδωµα µε τηλεχειρισµό, ασφαλιζόµενες και µε ηλεκτρικά παράθυρα µε 
κρύσταλλα ασφαλείας TRIPLEX 
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- Τα παράθυρα του οχήµατος να είναι ασφαλείας TRIPLEX φιµέ. 

- Πλαινές πόρτες: Να διαθέτει κατά προτίµηση δύο συρόµενες για την είσοδο και έξοδο των 
επιβατών. 

- Πίσω πόρτα: Να διαθέτει πίσω πόρτα για τη φόρτωση, η οποία θα χρησιµοποιηθεί και ως 
έξοδος κινδύνου. 

- Το κάθισµα του οδηγού θα είναι ρυθµιζόµενο πάνω-κάτω και εµπρός-πίσω και θα φέρει διπλό 
κάθισµα συνοδηγού, µε ρύθµιση της πλάτης της. 

- Θα φέρει δύο αλεξήλια οδηγού-συνοδηγού. 

- Στο ταµπλό θα υπάρχουν τα χειριστήρια για τον κλιµατισµό, ντουλαπάκι, ρολόι, αναπτήρας. 

- Τα καθίσµατα των επιβατών θα είναι ρυθµιζόµενα ως προς την κλίση της πλάτης. 

- Ο ανεµοθώρακας (εµπρόσθιο παρµπρίζ) θα είναι ασφαλείας (Laminade). 

- Το δάπεδο να είναι επενδυµένο από υλικό άριστης ποιότητας επιστρωµένο µε µοκέτα άριστης 
ποιότητας και η ταπετσαρία να είναι επίσης άριστης ποιότητας µε οµοιόµορφο χρώµα µεταξύ 
τους. 

Μ. ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Εξωτερικό µήκος: 4,80 – 4,90 µ. περίπου 
Εξωτερικό πλάτος: 1,90 – 2,00 µ. περίπου 
Εξωτερικό ύψος: 1,95 – 2,00 µ. περίπου 

Ν. ΧΡΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Θα είναι λευκό ακρυλικό διπλής επίστρωσης. Περιµετρικά θα φέρει κίτρινη λωρίδα σύµφωνα µε τις 
οδηγίες της ∆/νσης µεταφορών (κρατικά αυτοκίνητα). 

Ξ. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

- Το αυτοκίνητο θα είναι καινούριο. Θα πληρεί τα προβλεπόµενα τεχνικά χαρακτηριστικά από τις 
ισχύουσες διατάξεις – προδιαγραφές του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

- Θα διαθέτει όλο τον πρόσθετο εξοπλισµό όπως: πυροσβεστήρα, κιβώτιο πρώτων βοηθειών, 
λασπωτήρες στους τροχούς, τρίγωνο στάθµευσης. 

- Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα βοηθητικά εργαλεία δηλ. ρεζέρβα, γρύλο, κλειδιά. 

Ο. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Το αυτοκίνητο θα συνοδεύεται από έγκριση τύπου για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα 
2. Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό Τελωνείου µε ηµεροµηνία παραγωγής 
3. Θα συνοδεύεται από αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα 
4. Η εγγύηση θα είναι για πέντε χρόνια χωρίς περιορισµό χιλιοµέτρων 
5. Θα συνοδεύεται από βεβαίωση της αντιπροσωπείας για επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον 

για 10 χρόνια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ    ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

  Πα.Γ.Ν.Η – Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 
 

 

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

(Xωρίς Φ.Π.Α.) 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  

ΕΙ∆ΟΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ MINI BUS 9 ΘΕΣΕΩΝ (8+1) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(ΠΑ.Γ.Ν.Η.)» 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑ.Γ.Ν.Η – Γ. Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου 
∆υναµικού» 2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 13 
«Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας. 
Ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση 
της ∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού στις 8 Περιφέρειες 
Σύγκλισης». 

ΚΑΕ 9352 
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Στο Ηράκλειο σήµερα την …………………., οι υπογράφοντες : 

α) ………………………………………., ∆ιοικητής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου 
Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αποκεντρωµένης Μονάδας της Υγειονοµικής Περιφέρειας 
Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο και β) ……………………………………  του ……………………………   
κάτοικος  …………………………………………κάτοχος του Αρ. ∆ελτ. Ταυτ. ……………….που 
υπογράφει ως ……………………….……… της εταιρείας………………………………………… σύµφωνα 
µε ……………………………... συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Την ………………… διενεργήθηκε Ανοικτός ∆ηµόσιος διαγωνισµός µε βάση την διακήρυξη 
………….. του ΠΑ.Γ.Ν.Η., για την ανάδειξη προµηθευτή …………………………………... 

 

Με την υπ’ αριθµό …………….. απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε το πρακτικό 
τεχνικής αξιολόγησης του Ανοιχτού ∆ηµόσιου διαγωνισµού και µε την υπ’ αριθµό …………………. 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισµού. 

Απεστάλη για ανάρτηση στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στις __/__/2013 µε Α∆Α: 
________. 

Ο Φ.Π.Α. θα προστίθεται στην συνολική τιµολογιακή αξία και θα επιβαρύνει το Νοσοκοµείο. 

Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους µε την προαναφερόµενη ιδιότητα του, αναθέτει την 
προµήθεια …………………………… στο δεύτερο, ονοµαζόµενο στο εξής «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», ο 
οποίος και αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

 

Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων: 

1. ΦΕΚ 387/Β/14-06-1984 «∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης κυκλοφορίας κλπ 
αυτοκινήτων των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53» 

2. Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19 Α’ / 1-2-1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο 
Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις». 

3. Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247 Α’ / 1995) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
∆απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

4. ΦΕΚ 237/Α/22-10-1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» 

5. Του Ν. 2741/1999 ( ΦΕΚ 199 Α’ 1999),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες».  

6. 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. 

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. Τον Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων  
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κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2- 2005), όπως αυτός έχει 
τροποποιηθεί µε το    Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005). 

9. Του Π.∆. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64 Α’ / 16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
16ης Νοεµβρίου 2005.» 

10. Του Π.∆. 118/10-07-2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.) Φ.Ε.Κ. 150 Α’). 

11. Του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων 

εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 

12. Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 68 /20-3-2007) 

13. 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. 

14. Τον Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3/12/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», ως τροποποιήθηκε µε τον 
Ν.3840/2010 ( ΦΕΚ 53/Α/2010). «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση των διαδικασιών του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

15. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 
(ΦΕΚ 66/Α/11-5-2010). 

16. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο 
∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

17. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση 
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής 
ικανότητας και άλλες διατάξεις……». 

18. Του Ν.3868/2010, τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 2 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος 

Υγείας και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 129/τ.Α/3-8-2010). 

19. ΦΕΚ 108/Β/04-02-2010 «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών 
Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 

20. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες 
διατάξεις». 

21.  Του Ν. 4052/2012 Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρµογή του νόµου «Έγκριση των Σχεδίων Συµβάσεων 
Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου 
του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
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της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη µείωση του δηµοσίου χρέους και 
τη διάσωση της εθνικής οικονοµίας» και άλλες διατάξεις. 

22. Την Υ.Α. 4625/14-06-2012 (Φ.Ε.Κ. 1880 Β’ / 14-06-2012). 

23. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013. 

24. Ν. 2238/1994. Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. Ενηµερωµένος µέχρι και τον 
N.4110/2013. 

 

 Άρθρο 1ο  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΙΜΗ 

Ένα (1) Mini Bus 9 (8+1) θέσεων, Μάρκας ……………………………………………………… σύµφωνα 
µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στη σχετική διακήρυξη καθώς και 
στην προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας. 
Τιµή: ……………………………………€  
ΦΠΑ:……………………………..………………………….. 
Συνολο:……………………………………………………...€ µαζί µε τον ΦΠΑ 

Άρθρο 2ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆ιάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται διάστηµα 90 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
σύµβασης __/__/____ έως __/__/____. 

 

Άρθρο 3ο 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η έγγραφη τεχνική και οικονοµική προσφορά του προµηθευτή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας σύµβασης και ισχύει σαν όρος αυτής. Ο ανάδοχος εγγυάται την καλή απόδοση του 
αυτοκινήτου, η οποία θα αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σε περίπτωση που κατά τη 
χρησιµοποίηση του αυτοκινήτου παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τις λειτουργικές 
προδιαγραφές του, θα εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/07, άρθρο 27.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συµβατικής αξίας του εξοπλισµού, χωρίς Φ.Π.Α. 
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Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
εξοπλισµού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους.  

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό ισχύει και 
στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των 
τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του ∆ηµοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε 
ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.  

Ο προµηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, ως προβλέπεται στην προσφορά του για χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών τουλάχιστον.  Ο Προµηθευτής µε δική του µέριµνα και δαπάνη προβαίνει στη 
ρύθµιση, επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτήµατος ή συσκευής λόγω κρυφού ελαττώµατος ή κακής 
κατασκευής. 

Κατά το ίδιο διάστηµα θα γίνονται, µε ευθύνη και µέριµνα του Προµηθευτή, δωρεάν, όλοι οι 
προληπτικοί έλεγχοι και οι συντηρήσεις, όταν και όπως προβλέπονται από τον κατασκευαστή, καθώς 
και η αποκατάσταση όλων των έκτακτων βλαβών, µε επισκευή ή αντικατάσταση των τµηµάτων που 
έχουν υποστεί βλάβη, από εξειδικευµένο τεχνικό, ο οποίος υποχρεούται να επεµβαίνει επιτόπου, εντός 
24 ωρών το αργότερο από την έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίησή του. 

Τυχόν περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση (π.χ. αναλώσιµα), θα πρέπει οπωσδήποτε 
να αναφερθούν. Ηµεροµηνία έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ηµεροµηνία υπογραφής του 
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, µε το οποίο βεβαιώνεται η οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή, σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/07. 

Άρθρο 5ο 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Το αυτοκίνητο θα παραδοθεί, έτοιµο προς κυκλοφορία, µε έξοδα, ευθύνη και µέριµνα του 
προµηθευτή εντός εξήντα (60) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σε σηµείο του 
Νοσοκοµείου που θα οριστεί, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
προσφοράς του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης. 

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης, θα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/95 
και του Π.∆.118/07. 

Η παραλαβή του αυτοκινήτου θα γίνει από επιτροπή κατόπιν ποιοτικού, ποσοτικού και λειτουργικού 
ελέγχου, καθώς και µε οποιονδήποτε άλλον ενδεικνυόµενο τρόπο ήθελε αποφασίσει κατά την κρίση 
της η επιτροπή παραλαβής, µε σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που θα γίνει 
το αργότερο εντός 15 (δεκαπέντε) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης του 
αυτοκινήτου. 
Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το κατακυρωθέν αυτοκίνητο σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας σύµβασης και της προσφοράς του.  
 



   

 

 
  

 

 
 

 

 
 

www.ygeia-pronoia.gr 

 
 

Με την συµβολή της 

Ελλάδας  

και  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
www.epanad.gov.gr www.espa.gr 

Άρθρο 6ο 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο Προµηθευτής εγγυάται µε βεβαίωση της αντιπροσωπείας για επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον 
για 10 χρόνια 

Η παράδοση του οχήµατος θα συνοδεύεται από αναλυτικά PROSPECTUS στην Ελληνική γλώσσα 

Κατά την παράδοση του αυτοκινήτου ο Προµηθευτής θα παρέχει δωρεάν εκπαίδευση (αν αυτό 
παραστεί αναγκαίο) χειριστών στη θεωρία, το χειρισµό, τη λειτουργία, αλλά και των τεχνικών στην 
επισκευή και στη συντήρηση και τα µέτρα ασφαλείας των χρηστών και του αυτοκινήτου (Νόµος 
2955/01, άρθρο 2, παρ. 5).  

Άρθρο 7ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο 
από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Ο 
προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, που είναι οι εξής: 

Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,10% (επί του αρχικού συµβατικού τιµήµατος προ ΦΠΑ) 

Φόρος εισοδήµατος 4% επί της καθαρής αξίας µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν οι προβλεπόµενοι φόροι και δασµοί, το κόστος εκτελωνισµού ,όλες οι 
νόµιµες κρατήσεις, οι δαπάνες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και άλλες σχετικές δαπάνες. 

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης του αυτοκινήτου βαρύνουν τον προµηθευτή. 

Άρθρο 8ο 
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Α. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον προµηθευτή να εκχωρήσει 
την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση 
απορρέει από την παρούσα σύµβαση. 

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. 
διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90. 

Στις περιπτώσεις που ο προµηθευτής έχει συνάψει σύµβαση εκχώρησης των τιµολογίων 
του και εκδοθεί ένταλµα και επιταγή στο όνοµα του προµηθευτή, υποχρεούται ο ίδιος να 
αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι εκχωρηµένα, στις τράπεζες 
και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόµου, 
µε τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης. 
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Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύµβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µόνο εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

Άρθρο 9ο 
ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκοµείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του 
και της έδρας της επιχείρησης που εκπροσωπεί. 

Άρθρο 10ο 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Είδη που απορρίπτονται για οποιοδήποτε νόµιµο λόγο, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα 
παραλάβει µέσα σε 20 ηµέρες από το χώρο του Νοσοκοµείου µε δαπάνες του χωρίς να µπορεί να 
αξιώσει καµιά αποζηµίωση από το Νοσοκοµείο για την αιτία αυτή. 

Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον ανάδοχο χωρίς συµπληρωµατική 
αµοιβή. 

Η επιστροφή των απορριφθέντων ειδών γίνεται µετά την αντικατάστασή τους µε άλλα ίσης 
ποσότητας και που πληρούν τους όρους της σύµβασης. Κατά τα άλλα ισχύει το άρθρο 33 του Π.∆. 
118/07. 

Άρθρο 11ο 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ  ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ  

Με απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό εξοπλισµό, ή δεν επισκεύασε ή 
συντήρησε αυτόν µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από 
αίτησή του. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την σύµβαση, 
εφόσον: 

• Ο εξοπλισµός δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 
Νοσοκοµείου. 

• Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Με την απόφαση κήρυξης του ανάδοχου εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του αυτοκινήτου µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεµία παράδοση ή αντικατάσταση 
απορριφθέντος εξοπλισµού γίνεται δεκτή. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
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οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή 
διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το αυτοκίνητο δεν παραδοθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου, εκτός των 
τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, 
κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον 
Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o χορηγητής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα 
προκύψει εις βάρος του Νοσοκοµείου από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης. 

Άρθρο 12ο 
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. Η απόδειξη της ανωτέρας 
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

• Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήµατος ή του εργοστα 

σίου του προµηθευτή. 

• Πληµµύρα 

• Σεισµός 

• Πόλεµος 

• Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς δικτύου) 

• Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO) 

O προµηθευτής επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός 
που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκοµίσει στην υπηρεσία τ’ απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο 
προµηθευτής τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας. 

Άρθρο 13ο 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο κανονισµός προµηθειών δηµοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή 
ειδική διάταξη, που διαφυλάσσει τα συµφέροντα του Νοσοκοµείου. Κάθε διαφορά που θα 
προκύψει µεταξύ των συµβαλλόµενων θα επιλύεται από τα αρµόδια δικαστήρια του Ηρακλείου. 
Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση της παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή 
διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κ.λ.π. γίνεται και θα αποδεικνύεται µόνο έγγραφα 
αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, µε την παρούσα σύµβαση, 
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κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύµβαση). Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε 
σε πέντε (5) όµοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο συµβαλλόµενους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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