0000250909

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΪΟ»

ΓΕΝΙ

ΓΝ ΣΥΡΟΥ 11/03/2020
Α. Π.: 2744

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Βα/Πρ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Γ. Παπανδρέου 2
Ερμούπολη-Σύρος Τ.Κ. 84100
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax
e-mail
Web site

:
:
:
:
:

A. ΚΑΜΠΑΝΗ
22813-60342
22813-60341
akampani@vardakeio.gr
www.vardakeio.gr

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
2. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές
διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
6. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
7. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
8. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
9. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
10. Το με αριθμ. Π.Δ. 80/2016 άρθρο 9 παρ.4.
11. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού»
12. Τις έκτακτες ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου – Σύρου «Βαρδακειο & Πρώιο» για την
αντιμετώπιση του κορωνοϊού SARS-CoV-2 και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
11.03.2020 15:15:34
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΖΑΡΑΡΗ

13. Την με αρ. πρωτ. 2728/11-3-20 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου – Σύρου
«Βαρδακειο & Πρώιο»

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης με
έρευνα αγοράς και συλλογή γραπτών προσφορών για την επείγουσα προμήθεια
Διαφόρων ειδών προστασίας από τον κορωνοϊό (CPV 33140000-3) για την αντιμετώπιση
των έκτακτων αναγκών από τον κορωνοϊό, SARS-CoV-2 για τις ανάγκες του
Νοσοκομείου Σύρου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 και 1351 του
Νοσοκομείου.
Η με αριθμ. Πρωτ 2728/11-3-20 απόφαση τoυ Διοικητή του ΓΝ-ΣΥΡΟΥ
Βαρδάκειο & Πρωιο
Ημερομηνία Λήξης: 17/3/2020
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γραφείο
17/03/2020
ημέρα Τρίτη και ώρα έως
Πρωτοκόλλου του
Γ.Ν. Σύρου
13:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γ.Ν. Σύρου

17/03/2020
ημέρα Τρίτη και ώρα έως
14:00 μ.μ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως την 17/3/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. και θα
απευθύνονται στο Γ.Ν. Σύρου Βαρδάκειο & Πρώιο, Γ. Παπανδρέου 2.
Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.
Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμό.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται
εκπρόθεσμες.
Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η 17/3/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα
14:00 μ.μ.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) από τριμελή επιτροπή, η οποία έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
Οι οικονομικοί φορείς μέσα στο φάκελο της προσφοράς τους θα τοποθετήσουν υπεύθυνη
δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους της

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και β) Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν
κάθε σχετικό δικαιολογητικό, εφόσον τους ζητηθεί, με ποινή απόρριψης.
Η προσφορά θα είναι καθαρογραμμένη, χωρίς διορθώσεις, θα φέρει σφραγίδα της
επιχείρησης και υπογραφή του προσφέροντα.
Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την
εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν
υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με
συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία, ή σε περίπτωση προσφοράς
προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης
του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 .
Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την
ιστοσελίδα του Γ.Ν. Σύρου (www.vardakeio.gr) ή από την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας
(www.moh.gov.gr ).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η επείγουσα προμήθεια Διαφόρων ειδών προστασίας από
τον κορωνοϊό (CPV 33140000-3) για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από τον
κορωνοϊό, SARS-CoV-2 για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας αρμοδιότητας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς
& Αιγαίου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, σε βάρος του ΚΑΕ 1311 και 1351 ως ακολούθως:

A/A
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΕ

Τεμάχιο

500

1311

2

ΠΟΔΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.

Τεμάχιο

10000

1311

3

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ

Τεμάχιο

100

1351

ΠΑΚΕΤΟ 100
ΤΕΜΑΧΙΩΝ

1.800

1311

4
5
6
7

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ
ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Μάσκα με φίλτρο FFP2 ή
FFP3

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

30.000
3000
1200

1311
1311
1311

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ

8

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ

9

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G

10

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

11

Τεμάχιο
Τεμάχιο
Τεμάχιο

Τεμάχιο

10
100
1500
60.000

1311
1311
1311
1311

12

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.Χ

Τεμάχια

1000

1311

13

Τεμάχια

5000

1311

14

ΣΚΟΥΦΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΙΕΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ
ΜΕΓΕΘΗ (XL-XXL)

20000

15

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ

Τεμάχια
Τεμάχια

1311
1311

16

ΠΟΥΑΡ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

17

ΣΠΙΡΑΛ ΠΙΕΣΟΠΕΤΡΩΝ

Τεμάχια
Τεμάχια

100
60
20

1311
1311

Σας γνωρίζουμε ότι :












Οι προσφορές υποβάλλονται ανά είδος τόσο στην τεχνική προσφορά στην οποία θα αναλύεται
ξεχωριστά η τεχνική περιγραφή για το κάθε είδος όσο και στην οικονομική προσφορά στην οποία θα
αναλύεται ξεχωριστά η τιμή για το κάθε είδος.
Στους οικονομικούς φορείς δίνεται η δυνατότητα να καταθέσουν προσφορά για μέρος της
ζητούμενης ποσότητας.
Σε περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας κάθε
είδους, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική
ζητούμενη ποσότητα κάθε είδους.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, ανά είδος, και σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να
συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής, ανά είδος.
Το Γ.Ν. Σύρου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη
μειοδότρια εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός
μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
Η πληρωμή των προμηθευτών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη
λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από
την Οικονομική Υπηρεσία.



















Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την
αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ν. Σύρου.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική
παραλαβή των ειδών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παραλαβή των ειδών στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν.
4412/2016)
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
(Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Γ.Ν. Σύρου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που
ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές.
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η παράδοση των ειδών, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις
στα πλαίσια καλής λειτουργίας των ειδών, από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης που θα αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ εφόσον η
συμβατική αξία άνευ ΦΠΑ υπερβαίνει τις 20.000€.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκτέλεση της
σύμβασης.
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα - το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών - από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κτίριο που στεγάζεται η αποθήκη του Γ.Ν. Σύρου, στην οδό Γ.
Παπανδρέου 2 (Υπόγειο).

Η Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
Λόγω του επείγοντος και προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η
αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων
(Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς).
Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να
συγκεντρώσουν εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην
παρούσα πρόσκληση).
Λόγω του επείγοντος μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης θα δοθεί προθεσμία τριών (3)
ημερών στον ανάδοχο να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και την εγγυητική καλής
εκτέλεσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, του Διαχειριστή της
εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου καθώς και όλων των μελών του Δ.Σ. εάν
πρόκειται για Α.Ε.
2. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει πως
είσαστε ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά
ταμεία προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην
καταβολή εισφορών.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή
εκπροσωπούν την εταιρεία σας
3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής της προσφοράς σας (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 104 παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει πως είσαστε ενήμεροι
προς τις υποχρεώσεις σας που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία προς όλους
τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούστε στην καταβολή
εισφορών.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:
- Αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,
- Αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,
- Αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν ή
εκπροσωπούν την εταιρεία σας
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχει
εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις σας.
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς σας (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104
παρ.1 του Ν.4412/2016) από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις σας.
6. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την υποβολή του.
7. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε
περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.
8. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
9. Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή ότι δεν έχει επέλθει
καμία μεταβολή στην εταιρεία με ημερομηνία σύνταξης μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
10. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ
μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80
παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οφθαλμική προστασία (γυαλιά ή ασπίδα προσώπου)
Πρέπει να προσφέρει:

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (1)

ΠΟΔΙΑ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.
(2)

• πλευρική προστασία
• να είναι αντιθαμβωτικά
• να έχουν ευρύ οπτικό πεδίο
• αυξημένη ανθεκτικότητα για την προστασία των οφθαλμικών
βλεννογόνων
• να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ
166:1996
• να φέρουν τη σήμανση CΕ στην συσκευασία
• Τα προστατευτικά γυαλιά μπορεί να είναι τύπου διακριτών φακών
(με βραχίονες)100τμχ ή τύπου μάσκας (με ιμάντα) 400τμχ αρκεί να
πληρούν την ΕΝ 166:1996

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ (3)

Απολυμαντικό σπρέι με αλκοόλη για μικρές επιφάνειες και εξοπλισμό
σε συσκευασία 1 lt:
-Να περιέχει στη σύνθεσή του αλκοόλες σε περιεκτικότητα
μεγαλύτερη ή ίση με 70% v/v
-Να μην περιέχει φαινόλες και αλδεΰδες
- Έτοιμο προς χρήση, σε μορφή σπρέι με το μικρότερο δυνατόν χρόνο
επαφής
-Δραστικό έναντι ιών με & χωρίς περίβλημα, βακτηρίων, μυκήτων και
μυκοβακτηριδίου (με ερευνητική τεκμηρίωση)
-Να στεγνώνει χωρίς κατάλοιπα
-Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες
-Μέγιστος χρόνος δράσης 5 λεπτά, ο οποίος να πιστοποιείται από την
επίσημη ι-στοσελίδα του κατασκευαστικού οίκου.
Να έχει άδεια ΕΟΦ, καταχώρηση σε ΕΜΠΧ και επισήμανση CE
-Να φέρει αναλυτικό φυλλάδιο χρήσης του προϊόντος στα Ελληνικά,
πιστή μετάφραση του ξενόγλωσσου.

ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ (4)

ΜΑΣΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ (5)

ΦΟΡΜΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (6)

ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (7)

Ποδονάρια προστασίας ποδοκνήμης (γκέτες) μιας χρήσης.
Μάσκα απλή χειρουργική με κορδόνι (30.000)
Μάσκα απλή χειρουργική με λάστιχο (30.000)
Προστατευτικές φόρμες από Tyvek κατηγορίας ΙΙΙ, Model: Classic Plus,
σε μέγεθος L KAI XL
 να είναι μη διαπερατή φόρμα με κουκούλα που παρέχει
προστασία από βιολογικούς παράγοντες, ο αναγραφόμενος
τύπος πρέπει να συνοδεύεται και από το πρόθεμα –Β.
 να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφριά και εύκαμπτη,
προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη
φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να
παρέχει αποτελεσματική προστασία.
 να έχει ικανοποιητικό μήκος και μακριά μανίκια τα οποία στο
τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.
 Οι ραφές, οι αρμοί και τα συναρμολογήματα των ενδυμασιών
προστασίας από μολυσματικούς παράγοντες πρέπει να είναι
κατασκευασμένες με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζουν την
ακεραιότητα της προστατευτικής ενδυμασίας.
Οι στολές θα πρέπει να εξασφαλίζουν υγροαπωθητικότητα καθ’ όλη
τη διάρκεια εργασίας με ελάχιστο τον τύπο 4 για το spray, τον τύπο 5
για πυκνότητα σωματιδίων και τον τύπο 6 για διαβροχή
Μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας
Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας πρέπει:
 να έχει φίλτρο σωματιδίων (τύπου P3 ή ανάλογο), που να
μπορεί να απορροφά το 98% των σωματιδίων μικρότερων των
0.3 μm
 να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα EN 149:2001.
 να φέρει τη σήμανση CE στην συσκευασία.





ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΑΡΩΣΗΣ (8)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ
ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΕΤΟΥ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΧΕΡΙΩΝ 1ΛΤ (9)

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΙΟΥΣ




ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G
(10)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΥΡΕΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
ΜΕ ΣΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ
ΚΕΛΣΙΟΥ
ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥΡΕΤΟΥ

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (11)

Γάντια νιτριλίου εξεταστικά όλων των μεγεθών

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ Μ.Χ (12)

Μπλούζες
- Ρόμπες εξεταστικές μιας χρήσης, μη
αποστειρωμένες, επισκεπτών και ασθενών, με μακριά
μανίκια, λάστιχο στα μανίκια, ανθεκτικές, με το άνοιγμα στο
πίσω μέρος, πλήρως αδιαφανείς non woven.

ΣΚΟΥΦΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Σκουφί χειρουργείου με λάστιχο. Με πλήρη κάλυψη κεφαλής.

Ενηλίκων (25-35εκ)διπλού αυλού (40τεμ)
Ενηλίκων (25-35εκ) μονού αυλού (40τεμ)
Εφήβων (18-26εκ) διπλού αυλού (10τεμ)
Εφήβων (18-26εκ) μονού αυλού (10τεμ)

ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ

-Με ύφασμα τύπου V-LOK

ΠΟΥΑΡ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ

Μήκους περίπου 180εκ

ΣΠΙΡΑΛ ΠΙΕΣΟΠΕΤΡΩΝ

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται να καταθέσουν, επί ποινής αποκλεισμού, με
την υποβολή της προσφοράς τους, δείγματα σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για πρακτική
δοκιμασία από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού και για όλα τα ζητούμενα
μεγέθη και τύπους σύμφωνα με το α/α των ειδών της Πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Γ.Ν Σύρου «Βαρδάκειο & Πρώιο
Γ. Παπανδρέου 2,
Τ.Κ.84100 ΣΎΡΟς
ΣΥΜΒΑΣΗ Αρ.Πρωτ……………….. (αφορά τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.
πρωτ………………………)
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ………………….., ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ
…………………€ ΑΝΕΥ ΦΠΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………….. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 2ΗΣ ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ
ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ
ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 12 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Στη Σύρο σήμερα την ……………………… οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Γ.Ν. Σύρου που εδρεύει στην οδό Γ. Παπανδρέου 2, Τ.Κ. 84100 και εκπροσωπείται νόμιμα
για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κο ΖΟΥΛΟΥΦΟ ΜΙΧΑΗΛ και η οποία στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
Και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία……………………….που εδρεύει στην οδό …………………………
Τ.Κ.:……………, Αθήνα, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ………………………., υπάγεται στη
Δ.Ο.Υ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κο/κα ………………………………….., ο
οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού»
3. Τη με αρ. πρωτ……………………… προσφορά της εταιρεία με την επωνυμία ……………..
4. Την με αρ. πρωτ……………………….. Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΔΑ:
…………………..)
5. Την με αρ. πρωτ…………………….. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ : …………….)
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ
Αντίκλητος. Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και της Μονάδας με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη
δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.
Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή
ή την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας στον Ανάδοχο σχετικά με
την υλοποίηση της προμήθειας .
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή
πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών,
των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΩΝ:
Συνολικής δαπάνης:……………..€ (καθαρή αξία χωρίς Φ.Π.Α ………….€, Φ.Π.Α. …….% ………….
€).
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ
Ημέρα: Η ημερολογιακή ημέρα
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από
τη Διοίκηση με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης .
Διάρκεια: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία καταχώρησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
Προσφορά: Η με αρ. πρωτ…………… προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για
την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας.
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της
αμοιβής που αναφέρεται στην παρούσα, την προμήθεια …………………………….. για τις ανάγκες
του Γ.Ν. Σύρου, σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές της υπ.αρ.
…………………..Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
και σύμφωνα με την με
αρ.πρωτ……………………………… προσφορά του αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ - ΤΙΜΗ
Τα υπό προμήθεια είδη τα οποία κατακυρώθηκαν στην εταιρία ……………………………..,
αναγράφονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα ειδών - τιμών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΣΥΜΠ/ΝΟΥ
ΦΠΑ

Το Δελτίο Παραγγελίας μαζί με το Τιμολόγιο ή το Δελτίο Αποστολής του Προμηθευτή, αποτελούν
υποχρεωτικά και απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα για την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής
και Δελτίου Εισαγωγής.
Οποιαδήποτε παραγγελία που έχει δοθεί σε Προμηθευτή και δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω
διαδικασία δεν αφορά ούτε δεσμεύει του Γ.Ν. Σύρου.
Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 1311 και 1351 του προϋπολογισμού του Γ.Ν. Σύρου.
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ
Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να γίνει άμεσα - το αργότερο εντός πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την παραγγελία.
Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτιολόγησης από τον προμηθευτή με τη
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας.
Η παράδοση θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.
Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής η οποία θα εκδώσει σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 219
του Ν. 4412/2016.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κτίριο που στεγάζεται το Γ.Ν. Σύρου στην οδό Γ.
Παπανδρέου 2, 84100 (αποθήκη υπόγειο).
ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
1. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που
παρέχονται στον Ανάδοχο, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις. Ο
χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, που θα

υποβληθεί υποχρεωτικά στην Υπηρεσία πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε άρθρο 217 Ν. 4412/2016.
2.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών και
μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.
3.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός 20 ημερών από τότε που συνέβησαν,
συμφώνως άρθρου 204 Ν.4412/2016.
4.
Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη
υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της Σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική
περίπτωση.
5.
Σε περίπτωση παράδοσης ειδών ή υπηρεσιών, που παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από
τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών ή απορρίπτονται αιτιολογημένα από την επιτροπή
παραλαβής, θα ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 219 και 220 του Ν.
4412/2016.
Α) Σε περίπτωση παράδοσης των ειδών ή υπηρεσιών οι οποίες παρουσιάζουν παρεκκλίσεις
από τους όρους της Σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η καταλληλότητά τους, είναι
δυνατή η παραλαβή τους, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από
απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, σύμφωνα με το άρθρου 219, παρ.4 του Ν.
4412/2016
Β) Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με έκπτωση επί
της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκριθεί αντικατάσταση των ειδών αυτών
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που
ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνει μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του τριμήνου, δηλαδή του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκεινται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Γ) Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης,
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκεινται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ. 4 του Ν.4412/2016.
7.
Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός μπορεί
να υποβάλει προσφυγή στην Αναθέτουσα Αρχή κατά των σχετικών αποφάσεων για λόγους
νομιμότητας και ουσίας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η
αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω
απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή
σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016.
8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ο
Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Γ.Ν Σύρου από
την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η συνολική αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο
ανέρχεται στο ποσό των………………..€ χωρίς ΦΠΑ.
2. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό
αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας
μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο
τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του
Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής
3. Το τίμημα της παρούσας σύμβασης, παραμένει σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμία
αναθεώρηση ή αύξηση έως τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
5. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά την κατάθεση του πρακτικού οριστικής
παραλαβής και την έκδοση εντάλματος πληρωμής.
6. Η έκδοση και υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την παράδοση
των ειδών.
7. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου από τον ανάδοχο συνοδευμένο από τα λοιπά νόμιμα
δικαιολογητικά.
8. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά
στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
(τιμολόγια, δελτία αποστολής, αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,
πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.
9. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και μέχρι τη θεώρηση αυτού ή όπως άλλως ορίζεται,
β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε
υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών).
10. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση όπως εκάστοτε ισχύουν και σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
11. Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64
του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος 4% ή 8% αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις της σχετικά με την προμήθεια.
2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της
ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση
των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει
στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει τα συμβατικά
είδη/υπηρεσίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας
προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύμβασης.
5. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης
ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
6. O Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και
ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας
βίας.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα τουλάχιστον στις ακόλουθες περιστάσεις και υπό
προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση αυτή κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση η οποία θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 337 του Ν. 4412/2016
β) εάν ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.
4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 305 του Ν.
4412/2016
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/25/ΕΕ, η οποία έχει

αναγνωρισθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται :
- Χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 337 του Ν.4412/2016
- Με νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5
του άρθρου 337 του Ν.4412/2016
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με
αριθμό
…………………………..εγγυητική
επιστολή
της/του……………………………….
ΤΡΑΠΕΖΑΣ……………., ποσού………………… € (ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ). Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και
κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και σε
διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.
ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραληφθούν τα είδη/υπηρεσίες οριστικά,
γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβληθούν κυρώσεις ή
εκπτώσεις και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Ν.4412/2016, η κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης
μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
Α) Η παρούσα σύμβαση
Β) Ο Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
Γ) η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή
στοιχείο προϋπάρχουν αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την
ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα
σύμβαση.
Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την
Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. ……………………., τηλ.
………….., fax………………...
ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε
διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης που θα υπογραφεί με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Επί διαφωνίας κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα
δικαστήρια Σύρου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται ωστόσο για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στο σύστημα προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.
Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα
ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συντάχθηκε το παρόν σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων δύο
έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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