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Αντικείµενο του διαγωνισµού – συνοπτικά στοιχεία
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ
Φ.Π.Α.
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

45.000,00€ συµπ.ΦΠΑ

24111900-4 ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Β΄ Μέρος της
παρούσας διακήρυξης
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ • Φόρος Εισοδήµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΤΡΙΤΩΝ
(που
βαρύνουν
τον
Ν. 2238/94 αρθ.55 όπως τροποποιήθηκε µε τον
προµηθευτή)
Ν.2992/2002
•
2 % σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3580/2007
αρθ.3
• 0,10 υπέρ Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ν4013/2011)
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
( Ν.2198/94 άρθρο 24 )
σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν.2198/1994
Κρατήσεις επί της τιµής των Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων
υπηρεσιών
νόµιµες κρατήσεις

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1. του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 204/Α΄/19.07.1974).
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1.2. του άρθρου 24 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις» του νόµου
2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος Παρακολούθησης
Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Αϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
43/Α΄/22.03.1994).
1.3. του νόµου 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α΄/01.02.1995) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και
Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.4. του νόµου 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε µε το νόµο 2372/1996 (ΦΕΚ
29/Α΄/96) άρθρο 11 και το νόµο 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α΄/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε το Π∆
82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/96) «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών Α.Ε. που µετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του νόµου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/2005) και του άρθρου 8 του νόµου 3414/2005
(ΦΕΚ 279/Α΄/2005).
1.5. των άρθρων 21 και 22Α του νόµου 2362/1995 «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (ΦΕΚ
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τα άρθρα 21 και 23 του νόµου
3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010).
1.6. του άρθρου 84 «Προκαταβολές του ∆ηµοσίου» του νόµου 2362/1995 (ΦΕΚ
247/Α΄/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
1.7. του νόµου 2513/1997 «Κύρωση της συµφωνίας περί ∆ηµοσίων συµβάσεων Προµηθειών»
(ΦΕΚ 139/Α΄/27.06.1997) – Συµφωνία Μαρακές.
1.8. του νόµου 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999), όπως ισχύει σήµερα.
1.9 του νόµου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 12 παράγραφος
27 του νόµου 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/2005).
1.10. του νόµου 2889/2001 «Βελτίωση και Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α΄/02.03.2001), όπως ισχύει σήµερα.
1.11. του νόµου 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε Σ.Υ.
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α΄/02.11.2001), όπως ισχύει σήµερα.
1.12. του Προεδρικού ∆ιατάγµατος (στο εξής Π∆) 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α΄/05.06.2003)
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–2000 για την
καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».
1.13. του νόµου 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/04.04.2005), όπως ισχύει σήµερα.
1.14. του νόµου 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις», (ΦΕΚ 131/Α΄/28.06.2006) και ιδίως του άρθρου 9 «Σύνταξη, περιεχόµενο και
αποστολή κειµένων προς δηµοσίευση».
1.15. του Π∆ 60/2007 «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» (ΦΕΚ 64/Α΄/16.03.2007).
1.16. του νόµου 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α΄/20.03.2007) όπως ισχύει σήµερα.
1.17. του νόµου 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α΄/18.06.2007), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήµερα.
1.18. του άρθρου 99 «∆ιαδικασία εξυγίανσης» του νόµου 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας»,
(ΦΕΚ 153/Α'/10.7.2007) όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του Νόµου 4013/2011 (ΦΕΚ Α
204/15.09.2011).
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1.19. του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.
1.20. του άρθρου 24 παράγραφος 6 του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α΄/11.05.2010) σύµφωνα µε το οποίο «Ποσοστό 2% επί των
τιµολογίων των συµβάσεων προµηθειών και υπηρεσιών υγείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α΄), καθώς και της υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/οικ36932/17.03.2009
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 545 Β΄), παρακρατείται και αποδίδεται από τους φορείς που
εκτελούν τις σχετικές συµβάσεις»
1.21. του νόµου 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010)
1.22. του Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου
ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 128/Α΄/03.08.2010).
1.23. του νόµου 3868/2010 «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 129/Α΄/03.08.2010).
1.24. του νόµου 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄/17.08.2010).
1.25. του νόµου 3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων –
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1982(L
76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335) – ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010.
1.26. του άρθρου 66 παράγραφος 22 του κεφαλαίου Ζ «Τελικές και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του νόµου 3984/2011 «∆ωρεά και
µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 150/Α΄/27.06.2011).
1.27.
του
Π∆
113/2010
«Ανάληψη
υποχρεώσεων
από
τους
∆ιατάκτες»
(ΦΕΚ
194/Α΄/22.11.2010).
1.28. της Πράξης 6 της 28-2-2012 του Υπουργικού Συµβουλίου «Ρύθµιση θεµάτων για την
εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012» (ΦΕΚ 38/Α΄/28-2-2012).
1.29. του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων
του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
1.30. του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/8-12-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις».
2. Τις αποφάσεις:
2.1. τη µε αριθµό 1108437/2565/∆ΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β΄/2005) απόφαση του υφυπουργού
Οικονοµίας και Οικονοµικών µε θέµα «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρείες».
2.2. τη µε αριθµό ∆Υ6α/οικ. 36932/24.03.2009 κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία
Είσπραξης και απόδοσης παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων
των συµβάσεων των προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του νόµου 3580/2007)» (ΦΕΚ
245/Β΄24.03.2010).
2.3. το άρθρο 68 του Ν. Ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α΄/15.07.2010) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και
συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».
2.4. τη µε αριθµό 16820/02.09.2010 απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη
δυνατότητα
καταχώρησης
δηµοσιεύσεων
των
φορέων
του
∆ηµοσίου»
(ΦΕΚ
1515/Β΄/07.09.2010).
2.5. τη µε αριθµό 6588/21.07.2011 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε την οποία εγκρίθηκε το πρόγραµµα
προµηθειών, υπηρεσιών και φαρµάκων των µονάδων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης έτους
2011 (ΦΕΚ 1650/Β΄/25.07.2011).
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2.6. το µε αριθµό πρωτοκόλλου 2/91118/0026/29.12.2011 (Α∆Α: 4ΙΙΛΗ-Ε6) έγγραφο της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσιονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών µε θέµα
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
2.7. το µε αριθµό πρωτοκόλλου 7/02.01.2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µε θέµα «Κωδικοποίηση των κρατήσεων που πρέπει να παρακρατούν οι φορείς του
άρθρου 9 του Ν.3580/07, στις προµήθειες υλικών και υπηρεσιών, των προγραµµάτων
προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)».
2.8. την µε αριθµ 39/Η∆ 4ο/4-12-2015 απόφαση του ∆Σ του Νοσοκοµείου σχετικά µε την έγκριση
σκοπιµότητας για τη διενέργεια του ∆ιαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1. Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου που
θα παρέχει Ιατρικό Οξυγόνο στο Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας και µε κριτήριο
κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης €45.000,00
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ έως εξαντλήσεως του ποσού και παράταση µέχρι την ολοκλήρωση
ενταγµένου σε Πρόγραµµα Προµηθειών διαγωνισµού µε µονοµερή απόφαση του ∆.Σ. της
αναθέτουσας αρχής.
2. Τόπος – χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

5-1-2016

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

Τρίτη

12:00µ.µ.

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά,
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη
συνέχεια της παρούσας διακήρυξης.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Μέρος Α΄ : Γενικοί όροι
Μέρος Β΄: Αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου (τεχνικές προδιαγραφές)
Παράρτηµα Ι: Πίνακας οικονοµικής προσφοράς
Παράρτηµα II: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
Παράρτηµα ΙII: Σχέδιο σύµβασης

Η ∆ιοικητική-Οικονοµική ∆ιευθύντρια

Ο ∆ιοικητής

Μαριάννα Σαφή
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ΜΕΡΟΣ Α΄ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
A.1. Ορισµοί και γενικές πληροφορίες
Άρθρο 1. Αντικείµενο της διακήρυξης
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει Ιατρικό Οξυγόνο στο
Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της
διακήρυξης. (βλ. Μέρος Β΄).
Κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή, ενώ ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε
σφραγισµένες προσφορές κατά το στάδιο της οικονοµικής αξιολόγησης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για το υπό ανάθεση έργο ορίζονται στο Μέρος Β΄ της
παρούσας διακήρυξης.
Άρθρο 2. Ορισµοί
Αναθέτουσα αρχή
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας που εδρεύει στο Αργοστόλι οδός
Σουηδίας και το οποίο προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό.
Υπηρεσία διενέργειας διαγωνισµού
Αρµόδια για τη διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία είναι η οικονοµική και πιο συγκεκριµένα το
γραφείο προµηθειών.
∆ιακήρυξη
Η παρούσα διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί όροι, το Μέρος Β΄: Αντικείµενο
του υπό ανάθεση έργου (τεχνικές προδιαγραφές) και τα Παραρτήµατα Ι: Πίνακας οικονοµικής
προσφοράς, ΙΙ: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και ΙΙΙ. Σχέδιο σύµβασης.
Έργο
Η ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει Ιατρικό Οξυγόνο στο Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας µε
δικαίωµα παράτασης µε µονοµερή απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου µέχρι ολοκλήρωσης
διαγωνισµού ενταγµένου σε Πρόγραµµα Προµηθειών.
Επιτροπές διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο είναι η
τριµελής, σύµφωνα µε τα άρθρα 2 § 4 και 38 § 6 του Π∆ 118/2007, επιτροπή διενέργειας και
αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του πρόχειρου αυτού διαγωνισµού που συγκροτήθηκε ειδικά για
το σκοπό αυτό µε απόφαση του ∆ιοικητή. Το συλλογικό αυτό όργανο λειτουργεί σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης.
Προσφέρων
Ως προσφέρων θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων που
συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη σύµβασης µε την
αναθέτουσα αρχή.
Εκπρόσωπος
Εκπρόσωπος του προσφέροντα θεωρείται ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που
αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος
εκπρόσωπός του, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από αυτόν ή το νόµιµο εκπρόσωπό του. Σε
περίπτωση ένωσης προσώπων ως εκπρόσωπος θεωρείται το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτηµένο
από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Αντίκλητος θεωρείται το πρόσωπο το οποίο ο προσφέρων µε δήλωσή του στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση,
αριθµός τηλεφώνου, φαξ κ.λπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας
της αναθέτουσας αρχής µε τον προσφέροντα.
Ανάδοχος
Ως ανάδοχος ορίζεται ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει σύµβαση µε την αναθέτουσα
αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.
Κατακύρωση
Ως κατακύρωση νοείται η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του Γενικού Νοσοκοµείου
Κεφαλληνίας µε την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον ανάδοχο.
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Σύµβαση
Σύµβαση είναι η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου η οποία
καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Τόσο η σύµβαση όσο
και η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς καθώς και τα
δικαιολογητικά και οι προσφορές των υποψήφιων αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι
υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Προϋπολογισµός
Ως προϋπολογισµός νοείται η εκτιµώµενη από την αναθέτουσα αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση του προκηρυσσόµενου έργου.
Συµβατικό Τίµηµα
Συµβατικό τίµηµα είναι η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.
Επιτροπή Επίβλεψης
Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την αναθέτουσα αρχή και θα έχει την
ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της σύµβασης από τον ανάδοχο.
Άρθρο 3. Αντικείµενο του έργου
Η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή το Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας προκηρύσσει πρόχειρο
διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές σε ευρώ, συνολικής προϋπολογιζόµενης δαπάνης
σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (€45.000,00 συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 23%), ή τριάντα
έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (€ 36.585,00 + Φ.Π.Α. 23%,) για την ανάδειξη
αναδόχου που θα παρέχει Ιατρικό Οξυγόνο, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή.
Γίνονται δεκτές προσφορές µόνο για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου, ήτοι για την παροχή
Ιατρικού Οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας
Αναλυτικά το αντικείµενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του ανάδοχου περιγράφονται
στο Μέρος Β΄ «Αντικείµενο – Περιγραφή του έργου» (τεχνικές προδιαγραφές) της παρούσας
διακήρυξης
Άρθρο 4. Προϋπολογισµός του έργου
Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου και συγκεκριµένα θα βαρύνει
τον ΚΑΕ του προϋπολογισµού 1311 «παροχή Ιατρικού Οξυγόνου». Σε περίπτωση που ο
διαγωνισµός δεν ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2015, η δαπάνη θα βαρύνει τον ως άνω ΚΑΕ
του προϋπολογισµού του Νοσοκοµείου του επόµενου έτους.
Αν το ∆.Σ. του νοσοκοµείου παρατείνει µε µονοµερή απόφασή του την ισχύ της σύµβασης που θα
προκύψει, τότε η συµβατική τιµή, η οποία θα παραµείνει σταθερή και κατά τη διάρκεια της
παράτασης της σύµβασης, θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της αναθέτουσας αρχής της επόµενης
χρονιάς.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των € 45.000,00 µε το Φ.Π.Α., ενώ
ο συνολικός προϋπολογισµός χωρίς Φ.Π.Α. 23% είναι € 36.585,00.
Άρθρο 5. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι το Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας ∆ιεύθυνση αναθέτουσας αρχής:
Περιοχή Αργοστόλι οδός Σουηδίας Τηλέφωνα: 2671038023, 2671038013 (γραφείο προµηθειών).
Φαξ: 2671028886 E-mail: promith.gnkef@yahoo.gr
A.2. Νοµικό πλαίσιο και γενικές αρχές
Άρθρο 6. Ισχύουσα νοµοθεσία
Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της
Αναθέτουσας αρχής για την προκήρυξή του.
Άρθρο 7. Ενστάσεις - προσφυγές
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10.07.2007), το Ν. 3886/30-9-2010 (ΦΕΚ Α΄ 173)
«∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων – εναρµόνιση της Ελληνικής
νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ηςΙουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως τροποποιήθηκαν µε
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου
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2007 (L 335)», το Ν. 4052/01-03-2012(ΦΕΚ Α΄41) και Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄51/12-03-2012)
και µε το Άρθρο 28 του Ν.4111/2013.
Άρθρο 8. Ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης - δηµοσιότητα
Η παρούσα προκήρυξη του διαγωνισµού αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της διαύγειας
http://et.diavgeia.gov.gr.
Άρθρο 9. Παροχή διευκρινίσεων
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές
µε όρους της διακήρυξης µέχρι και πέντε (05) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης
της ένστασης του άρθρου 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του Π∆ 118/2007, αυτές παρέχονται το
αργότερο τρεις (03) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές
δίνονται το αργότερο εντός πέντε (05) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παράγραφος
2 περίπτωση α του Π∆ 118/2007.
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις
εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 10. Χρόνος – τόπος υποβολής προσφορών
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν τις προσφορές τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την 18η ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
12:00 µ.µ. στην έδρα της αναθέτουσας αρχής και συγκεκριµένα στο γραφείο του πρωτοκόλλου.
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται
αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.
Άρθρο 11. Χρόνος – τόπος διενέργειας διαγωνισµού
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο γραφείο προµηθειών της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του
Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας την 5η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ.
Άρθρο 12. ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισµοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείµενο του υπό ανάθεση έργου, που
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο
2513/1997 ή προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την
Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την
υποβολή της προσφοράς τους. Όµως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της διοίκησης του
νοσοκοµείου, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύµβασης.
Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα
οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι
υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους
σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν
ανάλογη υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.
Άρθρο 13. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι συµµετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο
των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του Π∆
118/2007. Συγκεκριµένα:
Α. Έλληνες πολίτες
α/α Περιγραφή δικαιολογητικών
1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
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α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν
β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του
εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του
Π∆ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/1990), όπως εκάστοτε
ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων.
2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του υπό ανάθεση έργου.
τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
συµµετέχουν σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.
3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση υπηρεσιών του δηµοσίου
δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
4 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό
τους, οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.

∆ιευκρινίζεται ότι η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το
συµµετέχοντα ή από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του.
Β. Αλλοδαποί
α/α Περιγραφή δικαιολογητικών
1 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:
α) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού στον οποίο συµµετέχουν.
β) Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους.
δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δηλαδή για κάποιο από τα
αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας 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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δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π∆ 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης ή σε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από
τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.
•
είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις της περίπτωσης (3) του
εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π∆ 118/2007, δηλαδή ως προς τις υποχρεώσεις
τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους.
• είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις της
χώρας εγκατάστασής τους καθώς και το ειδικό επάγγελµά τους.
•
δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π∆ 118/2007 κατάσταση, δηλαδή δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/1990), όπως
εκάστοτε ισχύει, και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται από
τη χώρα εγκατάστασής τους.
2 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
• αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης
• η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του υπό ανάθεση έργου
• τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή
• παραιτούνται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής τους σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της
αναθέτουσας αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού
• συµµετέχουν σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού
3 Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/1986),
όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνεται ότι:
• δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύµβαση υπηρεσιών του δηµοσίου
• δεν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης
• δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
4 Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους,
οφείλουν να υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης.
•

∆ιευκρινίζεται ότι η απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το
συµµετέχοντα.
Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά
Για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους
Έλληνες πολίτες. ∆ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται από τα ακόλουθα πρόσωπα:
• αν πρόκειται για Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (στο εξής Ε.Π.Ε.), Οµόρρυθµη εταιρία (στο
εξής Ο.Ε.) και Ετερόρρυθµη Εταιρία (στο εξής Ε.Ε.) από τους διαχειριστές ή από το νόµιµα
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό.
•
αν πρόκειται για Ανώνυµη Εταιρία (στο εξής Α.Ε.) από τον Πρόεδρο ή από το ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο ή από το νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό. Προς απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων
και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης απαιτείται η προσκόµιση των κάτωθι
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νοµιµοποιητικών εγγράφων: Προς απόδειξη της ιδιότητας του διαχειριστή, του προέδρου και του
διευθύνοντα συµβούλου απαιτείται η προσκόµιση των κάτωθι:
Α) Αν το νοµικό πρόσωπο έχει τη µορφή της Α.Ε. και της Ε.Π.Ε., τότε οι υπεύθυνες δηλώσεις θα
πρέπει να συνοδεύονται µε ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας στο οποίο αναγράφονται τα ονόµατα
του προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου.
Β) Αν το νοµικό πρόσωπο έχει τη µορφή προσωπικής εταιρίας, δηλαδή Ο.Ε. & Ε.Ε., τότε οι
υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται µε ακριβές φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου του
συµφωνητικού σύστασης της εταιρίας (καταστατικό) στο οποίο αναγράφεται το όνοµα του
διαχειριστή.
∆. Νοµικά πρόσωπα αλλοδαπά
Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα απαιτούνται τα ίδια δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους
αλλοδαπούς. Όσον αφορά στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υπογράφουν τις υπεύθυνες
δηλώσεις και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, επισηµαίνεται πως ανάλογα µε τη µορφή τους
απαιτείται η προσκόµιση ανάλογων εγγράφων µε εκείνων που αναφέρονται πιο πάνω για τα
ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας
της έδρας ή λειτουργίας τους. Από τα έγγραφα αυτά θα πρέπει να αποδεικνύεται η νόµιµη
σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών και το τελευταίο σε
ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που ζητούνται ανωτέρω για τα ηµεδαπά
νοµικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο
πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται, εφόσον πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισθείσα αξία
κατώτερη των προβλεπόµενων ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π∆
118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου του υποψήφιου προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης από
την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο υποψήφιος ανάδοχος
πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.
Ε. Συνεταιρισµοί
Για τους ηµεδαπούς συνεταιρισµούς απαιτείται η προσκόµιση των ίδιων δικαιολογητικών που
απαιτούνται για τους Έλληνες πολίτες, ενώ για τους αλλοδαπούς όσα απαιτούνται για τους
αλλοδαπούς υποψήφιους αναδόχους. Επισηµαίνεται πως οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού ή από τον
νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους.
ΣΤ. Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά προσκοµίζουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για τον κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Επίσης, οι
ενώσεις αυτές οφείλουν να καταθέσουν δήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα
θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο
των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της
αναθέτουσας αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.
Προσοχή: Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισµού του προµηθευτή από το διαγωνισµό.
Προσοχή: Αν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες
περιπτώσεις,
δύναται
να
αντικατασταθούν,
εφόσον
πρόκειται
για
διαγωνισµό
µε
προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των προβλεπόµενων ορίων της περίπτωσης ε της παραγράφου
2 του άρθρου 4 του Π∆ 118/2007, από υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου προµηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης
(άρθρο 6 παράγραφος 3 του Π∆ 118/2007). Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται
ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο
συγκεκριµένο πρόσωπο οι ως άνω περιγραφόµενες νοµικές καταστάσεις.
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Προσοχή: Επισηµαίνεται πως τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας θα
πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τέλος, σε
περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συµµετοχή στο
διαγωνισµό έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου.
Α.4. Στοιχεία προσφορών
Άρθρο 14. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές είναι δυνατό: I. να υποβάλλονται στο γραφείο του πρωτοκόλλου της αναθέτουσας
αρχής, δηλαδή µέχρι και την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι και την 5η
Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ. II. να αποστέλλονται στη διεύθυνση του Γ.Ν.
Κεφαλληνίας µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη. Εφόσον η προσφορά
αποσταλεί στην υπηρεσία διενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Η αναθέτουσα αρχή δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε
αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την
καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην υπηρεσία διενέργειας, θα επιστρέφονται
στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
Άρθρο 15. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240)
ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού (άρθρο 13 παρ. 1 του
Π∆ 118/2007). Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου
χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 13 παράγραφος 2 του Π∆ 118/2007). Η ισχύς της
προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 13 παράγραφος 3 του Π∆ 118/2007), εφόσον ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε
ένα χρόνο µε τους ίδιους όρους και τιµές. Μετά από τη λήξη και του παραπάνω ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς υποχρεωτικά µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού,
εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν
να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από 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.
Άρθρο 16. Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν,
όµως, υποβληθούν τέτοιες, δε θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος θα
υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δε δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
Άρθρο 17. Αντιπροσφορές
Στους διαγωνισµούς δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 14 Π∆ 118/2007).
Άρθρο 18. Μερική υποβολή προσφορών
∆εν επιτρέπεται η µερική υποβολή προσφορών, αφού η προσφορά θα πρέπει να αφορά στο
σύνολο του υπό ανάθεση έργου.
Άρθρο 19. Τρόπος σύνταξης προσφορών
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα
προαναφερόµενα της παρούσας διακήρυξης, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο
φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Το ένα από τα αντίγραφα αυτά ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε
σελίδα αυτού πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η κάθε σελίδα θα πρέπει
να µονογράφεται από τον υποψήφιο ανάδοχο και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: − Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ − Ο
πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό − Ο αριθµός της διακήρυξης
και το αντικείµενο του διαγωνισµού − Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού − Τα στοιχεία
του αποστολέα
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3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και
ειδικότερα τα εξής:
3.1. Τα δικαιολογητικά της προσφοράς (δικαιολογητικά συµµετοχής), (πρωτότυπα και
αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την
ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
3.2. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
3.3. Τα οικονοµικά στοιχεία (πρωτότυπα και αντίγραφα) τοποθετούνται επί ποινή απόρριψης σε
χωριστό σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος
θα είναι επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο.
Προσοχή: Οι φάκελοι ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Προσοχή: Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της
προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου τους 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.
4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του
φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική
γλώσσα, µε εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιµη
µετάφραση στην ελληνική και που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα.
5. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία σύµφωνα µε
τις κατά περίπτωση οδηγίες.
6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα δηλώνει αναλυτικά τη
συµµόρφωση ή την απόκλιση των προσφερόµενων υπηρεσιών σε σχέση µε τις αντίστοιχες
προδιαγραφές της διακήρυξης.
7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η
σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να
είναι σαφείς. Τεχνική προσφορά η οποία, κατά την κρίση της επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και
ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης.
8. ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου
κατάθεσης των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές
ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά
από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που
δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπ’ όψιν µόνο εκείνες που αναφέρονται στα
σηµεία που ζητήθηκαν.
9. Ο συµµετέχων εφόσον δεν έχει ασκήσει εµπρόθεσµα ένσταση κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού ή εφόσον την έχει ασκήσει αλλά αυτή απορρίφθηκε, θεωρείται ότι αποδέχεται
πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης και δε δύναται µε την προσφορά του
ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης.
Άρθρο 20. Περιεχόµενα υποφακέλων
Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής Στο φάκελο που τιτλοφορείται «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνονται, επί ποινή απόρριψης, όλα εκείνα τα δικαιολογητικά
που αναφέρονται στο άρθρο 13 της παρούσας διακήρυξης.
Φάκελος τεχνικής προσφοράς: Στο σφραγισµένο φάκελο µε τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα
περιλαµβάνονται, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα: − Η τεχνική προσφορά του υποψήφιου
για την παροχή ιατρικού οξυγόνου του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας στην οποία θα
περιγράφονται από τον υποψήφιο ανάδοχο σύµφωνα µε όσα ορίζονται αναλυτικά στο β΄µέρος
της διακήρυξης. − Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνει τη συµµόρφωση ή την απόκλιση
των προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς και των υποχρεώσεών του σε σχέση µε τις αντίστοιχες
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που διαφωνεί µε κάποια από αυτές θα
πρέπει να το αναφέρει αναλυτικά το σηµείο διαφωνίας και απόκλισής του. Ειδικότερα στο Μέρος
Β΄- Αντικείµενο του έργου περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
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επεξηγήσεις και εν γένει προδιαγραφές της διακήρυξης. Οι προδιαγραφές αυτές αποτελούν
απαράβατους όρους της διακήρυξης και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε συµµορφώνεται πλήρως
µε αυτές η προσφορά του θα απορρίπτεται. Σε περίπτωση, όµως, που η επιτροπή αξιολόγησης
των τεχνικών προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του ως άνω διαγωνισµού κρίνει
αιτιολογηµένα πως κάποια παρέκκλιση από τις τιθέµενες από τη διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές
δεν αποτελεί ουσιώδη απόκλιση, τότε η τεχνική προσφορά γίνεται αποδεκτή. − Η δήλωση του
συµµετέχοντος ότι η ισχύς της προσφοράς του είναι διακόσιες σαράντα ηµέρες (240).
Φάκελος οικονοµικής προσφοράς
Ο σφραγισµένος φάκελος µε τον τίτλο «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή
απόρριψης συµπληρωµένο τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
της παρούσας διακήρυξης. Υπενθυµίζεται ότι ο ίδιος πίνακας συµπληρωµένος χωρίς όµως τις τιµές
θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται, µε ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στο
φάκελο της τεχνικής προσφοράς.
Άρθρο 21. Τιµές προσφορών - νόµισµα
1. Η τιµή της προσφοράς για τις προσφερόµενες υπηρεσίες θα εκφράζεται σε ευρώ. Προσφορές
που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις,
εκτός από το Φ.Π.Α.. Ο Φ.Π.Α. θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε, που αναφέρεται
εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την υπηρεσία. 3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ,
µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και
προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 4. Προσφορά που η τιµή της υπερβαίνει τη συνολική
προϋπολογιζόµενη δαπάνη απορρίπτεται. 5. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να
συµπληρώσουν και να καταθέσουν συµπληρωµένο τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς όπως
καθορίζεται στο παράρτηµα Ι.
Άρθρο 22. ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού την προκαθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα θα
συνεδριάσει στο γραφείο προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας προκειµένου να
διενεργήσει τον παρόντα πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό. Αρχικά θα αποσφραγίσει τους
φακέλους των δικαιολογητικών συµµετοχής, θα σφραγίσει και θα µονογράψει τα δικαιολογητικά
και θα τα ελέγξει ως προς την πληρότητα και τη νοµιµότητά τους. Στη συνέχεια θα αποσφραγίσει
τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των συµµετεχόντων των οποίων τα δικαιολογητικά
ήταν πλήρεις, θα µονογράψει και σφραγίσει όλα τα έγγραφα που θα υπάρχουν σ’ αυτούς. Θα
αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές και για όσες είναι σύµφωνες µε τις τιθέµενες από την
παρούσα διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές θα προχωρήσει στην αποσφράγιση των
σφραγισµένων φακέλων των οικονοµικών προσφορών. Θα µονογράψει και θα υπογράψει τα
έγγραφα που θα υπάρχουν στους φακέλους των οικονοµικών προσφορών και θα προχωρήσει
στην αξιολόγησή τους. Θα συντάξει το σχετικό πρακτικό µε τις παρατηρήσεις της και την πρότασή
της για την κατακύρωση του έργου στον υποψήφιο ανάδοχο που είχε καταθέσει πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών, η τεχνική του προσφορά ήταν σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και η
οικονοµική του ήταν η χαµηλότερη. Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προµηθειών
προκειµένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από το ∆.Σ. του Γενικού
Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας και η ενηµέρωση των συµµετεχόντων επί του αποτελέσµατος του
διαγωνισµού. Μετά την παρέλευση της προθεσµίας για την άσκηση τυχόν ένστασης, ο υποψήφιος
ανάδοχος θα κληθεί από το Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας να υπογράψει τη σχετική σύµβαση.
Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους (δικαιολογητικά) αποκλείονται από την
περαιτέρω αξιολόγηση και οι φάκελοι µε τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία επιστρέφονται µετά το
πέρας του διαγωνισµού και δεν αποσφραγίζονται. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο
της τεχνικής αξιολόγησης δε συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι
των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του
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διαγωνισµού. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από προηγούµενη, αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της επιτροπής
διαγωνισµού & αξιολόγησης των προσφορών. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι
προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης. Η διαπίστωση για τη συµφωνία ή ασυµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές που
ορίζονται από τη διακήρυξη, γίνεται µετά από αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, οργάνου. Επισηµαίνεται πως οι προσφορές που υποβάλλονται
στην επιτροπή µετά από την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στην υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Προσοχή: Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την αρµόδια επιτροπή και οι
δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν
γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους προµηθευτές επιθυµούν,
µπορούν να πληροφορούνται το περιεχόµενο των άλλων προσφορών µέσα σε πέντε εργάσιµες
ηµέρες από την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Η εξέταση των προσφορών των υπόλοιπων
συµµετεχόντων γίνεται από τον ενδιαφερόµενο χωρίς την αποµάκρυνσή του από το χώρο της
αναθέτουσας αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Άρθρο 23. Αξιολόγηση προσφορών
Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού είναι η χαµηλότερη τιµή
(χωρίς του αναλογούντος ΦΠΑ). Σηµειωτέον ότι η προσφερόµενη τιµή θα περιλαµβάνει το σύνολο
των υπηρεσιών του αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή ιατρικού οξυγόνου του Γενικού
Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο µε τη χαµηλότερη τιµή εκ
των συµµετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τους όρους
της διακήρυξης και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε την
αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης. Η τιµή του υπό
ανάθεση έργου θα δίνεται χωρίς το Φ.Π.Α., το οποίο και βαρύνει το νοσοκοµείο. Αν στην τιµή
συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α., αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά.
Άρθρο 24. Απόρριψη προσφορών
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1) Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 13 της παρούσας διακήρυξης 2) Μη
έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών του άρθρου 14 της παρούσας διακήρυξης
3) Ορισµός µικρότερου από το ζητούµενο χρόνο ισχύος της 4) Ασάφεια της προσφοράς 5)
Ασάφεια προσφερόµενης τιµής 6) Ύπαρξη αοριστίας ή αίρεσης 7) Ουσιώδης απόκλιση από όρους
της διακήρυξης 8) Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 25. Κατακύρωση του διαγωνισµού
Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της
αρµόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του
διαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την αναθέτουσα αρχή συµµετέχοντα
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του Π∆ 118/2007. Από την ανακοίνωση του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού στον ανάδοχο, η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε
έγγραφο (σύµβαση) που ακολουθεί έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.
Άρθρο 26. ∆ικαίωµα µαταίωσης
Η αναθέτουσα αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού,
διατηρεί το δικαίωµα: α. να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού β. να
αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων
και των προδιαγραφών της διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να
προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων.
Άρθρο 27. Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την
αναθέτουσα αρχή συµµετέχοντα. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική
σύµβαση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του Π∆ 118/2007. Τυχόν υποβολή
σχεδίων σύµβασης από τους υποψήφιους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία
δέσµευση για την αναθέτουσα αρχή. Η σύµβαση, που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους
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και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
των συµβαλλόµενων µερών, καταρτίζεται µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη
διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του
τελικού κειµένου της σύµβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ο ανάδοχος υποχρεούται στην
έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµώµενο για την ολοκλήρωση του
κειµένου της σύµβασης απαιτούµενο χρόνο. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της σύµβασης
και από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την
υπογραφή της, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης. Η
σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης. 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 ∆ηµοσίου µε συµφερότερους όρους για όµοιο προϊόν.
Άρθρο 28. ∆ιοικητικές προσφυγές – ένδικα µέσα
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του Π∆ 118/2007. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής αναδόχου
σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της
κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και
νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση, δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π∆ 118/2007. Η ένσταση απευθύνεται
στην αναθέτουσα αρχή στην οποία και κατατίθεται εγγράφως, ως εξής: (α) Κατά της διακήρυξης
του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της
προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή
Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική
απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού.
(β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν στη συµµετοχή
οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου
του διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της αναθέτουσας αρχής
εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής αναδόχου στο
διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2)
ηµερών από την υποβολή της. (γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την
κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο
ενδιαφερόµενος ανάδοχος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της,
σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (αναθέτουσα αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή
του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής
ενστάσεων. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον
αφορά στη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π∆
118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος
έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η
ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον
ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό
συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (αναθέτουσα αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή
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του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της ανωτέρω τριήµερης
προθεσµίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται
παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ποσού ίσου µε ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της
προϋπολογιζόµενης αξίας της υπό ανάθεση υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα
από κάθε αιτία»). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών µπορεί να
αναπροσαρµόζονται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/ 2005). Η
απόφαση επί της ένστασης κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του
φορέα διεξαγωγής του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής
απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, µε
φροντίδα τους. Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις
δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π∆ 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για
λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της
προσφυγής αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσης διοικητική
προσφυγή. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα
οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π∆ 118/2007.
Άρθρο 29. Εγγυήσεις
Εγγύηση συµµετοχής δεν απαιτείται στον παρόντα πρόχειρο διαγωνισµό. Ο ανάδοχος,
όµως, οφείλει κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης. Το ύψος της θα ισούται µε το 5% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος µη
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης, η οποία
συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο παράρτηµα ΙΙ, επιστρέφεται µετά τη
λήξη της ισχύος της σύµβασης 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 πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι την
επιστροφή της στην τράπεζα. Στην περίπτωση που ανάδοχος αναδεικνύεται ένωση αναδόχων ή
κοινοπραξία, η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαµβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη
διακήρυξη αυτή εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και
έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που
εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά, σχετικά µε τις εγγυήσεις ισχύουν τα
αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π∆ 118/2007).
Άρθρο 30. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου
1) Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη σύµβαση µέσα
στην προθεσµία που του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της διεύθυνσης
αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 2) Με
την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµά του απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί τους όρους της σύµβασης. 3) Ο ανάδοχος
δεν κηρύσσεται έκπτωτος, όταν οι όροι της σύµβασης δεν εκτελούνται λόγω της συνδροµής
λόγων ανωτέρας βίας. 4) Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλονται
µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά
ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: I. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή
καλής εκτέλεσης της σύµβασης. II. Ανάθεση του έργου στον επόµενο προσφέροντα που είχε
λάβει µέρος στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν
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διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισµός
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση του έργου κατά
τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται
αφενός µε βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του αρµόδιου οργάνου και αφετέρου µε βάση τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Άρθρο 31. Τρόπος πληρωµής – κρατήσεις
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις της
υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόµιµων
δικαιολογητικών πληρωµής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π∆
118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη
απαιτήσεων από το δηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας κ.λπ.). Ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α΄/1994, όπως εκάστοτε ισχύει).
Συγκεκριµένα, οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προµηθευτή είναι οι ακόλουθες: 1. Ο φόρος 4%
επί του φορολογητέου ποσού 33 2. 2% υπέρ των Οργανισµών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (µετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω
κρατήσεων πλην του φόρου) 3. 0,10% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, σύµφωνα µε το Ν. 4013/2011
(ΦΕΚ 204/Α΄/15-09-2011) ♦ Χαρτόσηµο 3% επί του συνόλου των προαναφερόµενων κρατήσεων
♦ 20% ΟΓΑ χαρτοσήµου επί του χαρτοσήµου Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γενικό Νοσοκοµείο
Κεφαλληνίας. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής. Για
όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Όλα τα
τιµήµατα της παρούσας σύµβασης παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση
ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύµβασης, δηλαδή µέχρι την παράδοση όλων των συµβατικών
ειδών. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής. Για όλες τις πληρωµές
θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά.
Άρθρο 32. Εγγυητική ευθύνη
Ο ανάδοχος εγγυάται προς την αναθέτουσα αρχή ότι η παροχή ιατρικού οξυγόνου του Γενικού
Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της σύµβασης
και της διακήρυξης.
Άρθρο 33. Σύµβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση,
το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. ∆ε χωρεί οποιαδήποτε
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη αυτή, ούτε καθ’
οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του ανάδοχου. Η σύµβαση
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία του υπό ανάθεση έργου και τουλάχιστον τα εξής: − Τον τόπο και
χρόνο υπογραφής της σύµβασης − Τα συµβαλλόµενα µέρη − Το έργο που αποτελεί αντικείµενο
της σύµβασης − Την τιµή − Τον τόπο, τρόπο και χρόνο της υλοποίησης της σύµβασης − Τις
τεχνικές προδιαγραφές - υποχρεώσεις αναδόχου − Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις − Τις
προβλεπόµενες ρήτρες − Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών − Τον τόπο 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 µε απόφαση του ∆.Σ. της
αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 34. Εκχωρήσεις - µεταβιβάσεις
Ο ανάδοχος δε δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ’ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ’
εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους της σύµβασης,
σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.
Άρθρο 35. Υποχρεώσεις ασφάλισης
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για την
αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων, πραγµάτων
ή εγκαταστάσεων της αναθέτουσας αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’ ευκαιρία
της εκτέλεσης του έργου παροχής Ιατρικού Οξυγόνου στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας, εφόσον οφείλεται σε
πράξη ή παράλειψη αυτού.
Άρθρο 36. Εµπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
σύµβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε
σχέση µε τη σύµβαση. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το
υπό ανάθεση έργο χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να
συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα
αρχή και δεν τη δεσµεύει µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Άρθρο 37. Λοιπές υποχρεώσεις ανάδοχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, ο
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή και να λαµβάνει υπ’ όψιν
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση που ο
ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης,
οποιαδήποτε από τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο
ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύµβασης µε τους ίδιους όρους. Σε περίπτωση
λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ
των µελών που απαρτίζουν την ένωση/κοινοπραξία των αναδόχων, η σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη της
ένωσης/κοινοπραξίας µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη
δυνατότητα εκπλήρωσης ή µη των όρων της σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του
αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή δύναται
να καταγγείλει τη σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν την ένωση/κοινοπραξία των αναδόχων, η
συνέχιση ή όχι της σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Σε
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρία, ή θέσης
της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την
ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στη σύµβαση.
Άρθρο 38. Ανωτέρα βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσής τους οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια
δε θεωρούνται για τον ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής
δραστηριότητας και ελέγχου του. Ο ανάδοχος επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας
εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει
να γνωστοποιεί και επικαλείται προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά
εντός αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τότε που συνέβησαν,
προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από λήψη του σχετικού αιτήµατος του
αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του
αιτήµατος.
Άρθρο 39. Κυρώσεις
Σε περίπτωση επανειληµµένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση του έργου ή σε περίπτωση
παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής
σύµβασης ή πληµµελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από
πρόταση της αρµόδιας επιτροπής παρακολούθησης του έργου δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο και να λύσει τη σύµβαση αζηµίως για το ελληνικό δηµόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν
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ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της
αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζηµίας
από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου
έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π∆ 118/2007. Επίσης, σε
περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας την εκτέλεση
του έργου πέρα από τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη και γίνουν αµοιβαία αποδεκτά στη
σχετική σύµβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων. Τα
πρόστιµα ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Κανονισµού Προµηθειών ∆ηµοσίου (Π∆
118/2007). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιµα παρακρατώντας
είτε µέρος της πληρωµής είτε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
Άρθρο 40. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Το Νοσοκοµείο έχει δικαίωµα να επιβάλλει τις ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από τους νόµους
που διέπουν την παρούσα καθώς και από την σύµβαση που θα υπογραφθεί µε τον ανάδοχο.
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
Α. ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα προσφερόµενα θα είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της Ελληνικής
Φαρµακοποιίας και του ανάλογου Οργανισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η υδραυλική δόκιµη θα γίνεται όπως ορίζουν οι διεθνείς και ειδικότερα οι Ευρωπαϊκές νόρµες
Στην πρόσφορα θα αναφέρονται αριθµητικά και ολογράφως οι τιµές αυτών
Το αέριο θα είναι καθαρότητας τουλάχιστον 99,5 %
Θα προσφέρεται σε φιάλες των 10 m3 ,1 m3,1.5 m3, 4 m3, 0.6 m3και 0,40 m3 (το
περιεχόµενο)
Υδραυλική δόκιµη
Αντικατάσταση κλείστρων
Αντικατάσταση καπακίων

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το αέριο Οξυγόνο προορίζεται για Ιατρική χρήση και θα προσκοµίζεται στο Νοσοκοµείο,
είτε σε φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκοµείου ανεξάρτητου όγκου, είτε σε φιάλες
ιδιοκτησίας του προµηθευτή
Οι φιάλες θα είναι κατασκευασµένες βάσει του κανονισµού του αρµόδιου Υπουργείου και θα
ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές ασφάλειας. Θα έχουν υποστεί δε τους κεκανονισµενους
έλεγχους
Φιάλες που δεν θα πληρούν τους όρους αυτούς θα απορρίπτονται
Πρέπει επίσης να φέρουν τα πιο κάτω διακριτικά
Θα φέρουν πάντοτε κάλυµµα στο κλείστρο
Θα είναι βαµµένα το κάλυµµα του κλείστρου ως και ένας δακτύλιος επί του λαιµού 10 εκ
τουλάχιστον, που θα αρχίζει από την βάση του κλείστρου µε χρώµα λευκό
Θα φέρουν επί του βαµµένου λαιµού γραµµένη µε µαύρα γράµµατα τη λέξη ΟΞΥΓΟΝΟ. Η αναγραφή
αυτή θα γίνεται ευκρινώς και µε γράµµατα µήκους 2 εκ και ανάλογου πλάτους
Θα φέρουν κλείστρο: θηλυκό δεξιόστροφο, διαµέτρου 22,91 χιλ και βήµατος 1,814 χιλ
Θα προσαρµόζονται σε υποδοχή ( Νοσοκοµείων, κλινικών κτλ ) αρσενική δεξιόστροφο, διαµέτρου
22,91 χιλ και βήµατος 1,814 χιλ
Οι φιάλες που θα διακινούνται θα είναι
10 m3 ( 200 ατµοσφαιρών ) γεµάτες
1 m3 ( 200 η 150 ατµοσφαιρών ) γεµάτες
1.5m3 ( 200 η 150 ατµοσφαιρών ) γεµάτες
4 m3 ( 200 η 150 ατµοσφαιρών ) γεµάτες
0.6 m3 ( 200 ατµοσφαιρών ) γεµάτες
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6. 0.4 m3 ( 200 η 150 ατµοσφαιρών) γεµάτες
Όλα τα ανωτέρω πρέπει να διαπιστώνονται εύκολα σε κάθε έλεγχο παραλαβής
Γ. ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ
Υψηλής καθαρότητας. Λόγω ειδικών υποδοχών των βάσεων των φιαλών θα γεµίζονται οι
φιάλες που διαθέτει το Νοσοκοµείο, σε φιάλες των:
7,5 Kg. Ποσότητα 10 φιάλες (χρώµα φιαλών γκρι)
Παράρτηµα Ι: Πίνακας οικονοµικής προσφοράς
α/α

ΕΙ∆ΟΣ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗΣ
ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΟ
∆ΑΠΑΝΗ
Σ

(σε
ευρώ/Μ.
Μ)
1

2
3
4

5

6

7

8

9

11

ΥΓΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
Σε κατάλληλη δεξαµενή
ιδιοκτησίας µας
χωρητικότητας 6.000 lt
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΥΓΡΟΥ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΞΥΓΟΝΟ Σε κατάλληλες
φιάλες των 4 κυβικών
µέτρων και άνω
ΑΕΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΟΞΥΓΟΝΟ Σε κατάλληλες
φιάλες έως 4 κυβικών
µέτρων, θα επιβαρύνεσθε
∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΨΗΛΗΣ
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ σε φιάλες
10λτ
ΕΝΟΙΚΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ
6.000 lt ΥΓΡΟY ΙΑΤΡΙΚΟY
ΟΞΥΓΟΝΟY
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ σε
φιάλες ιδιοκτησίας του
Νοσοκοµείου
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΦΙΑΛΩΝ σε
φιάλες ιδιοκτησίας του
Νοσοκοµείου
ΕΝΟΙΚΙΑ ΦΙΑΛΩΝ

m3

13000

m3
13000
12

m3

1300

φιάλη

150

kg

50

∆εξαµενή
/µήνα
12

φιάλη
15

τεµ

5

Φιάλη/µή
να

10
ΣΥΝΟΛΟ

Παράρτηµα ΙΙ: Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
Ονοµασία Τράπεζας: Κατάστηµα (∆/νση οδός- αριθµός ΤΚ – FAX)
Ηµεροµηνία έκδοσης: Προς το Γενικό Νοσοκοµείο Κεφαλληνίας
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύµβασης Νο…………...για …………….. ευρώ

20

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …………… Οδός
…………. Αριθµός….Τ.Κ. ……]
ή [σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ
της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας], και µέχρι του ποσού των
ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό...................
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας
καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε
έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε
σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Παράρτηµα ΙII: Σχέδιο σύµβασης
Σύµβαση αριθµός……………… µεταξύ του ……………………………………………………………………………. και
…………………….. σχετικά µε την ιατρικού οξυγόνου του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας
συµβατικού τιµήµατος € ……………… συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
Πίνακας περιεχοµένων
Άρθρο 1 – Ορισµοί
Άρθρο 2 – Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης
Άρθρο 3 – ∆ιάρκεια της σύµβασης
Άρθρο 4 – Σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
Άρθρο 5 – Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις
Άρθρο 6 - Αµοιβή, τρόπος πληρωµής
Άρθρο 7 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Άρθρο 8 – Υποχρεώσεις αναδόχου
Άρθρο 9 – Εµπιστευτικότητα
Άρθρο 10 – Ανωτέρα βία
Άρθρο 11 – Λύση της σύµβασης
Άρθρο 12 – Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 13 – Εφαρµοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών
Σύµβαση αριθµός ……........
Στο Αργοστόλι σήµερα την ....……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:
αφενός ο ………………………….., ∆ιοικητής του Γενικού Νοσοκοµείου Κεφαλληνίας, ο οποίος
εκπροσωπεί µε την ιδιότητά του αυτή νόµιµα το εδρεύον στο Αργοστόλι οδός Σουηδίας, που στο
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η αναθέτουσα αρχή»
και αφετέρου …………………………που εδρεύει στη……………………, έχει αριθµό φορολογικού µητρώου
................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ……………………..,
…………………….. (ιδιότητα), σύµφωνα µε το ............. και που στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύµβαση ως «ο ανάδοχος», λαµβάνοντας υπόψη :
1) τη διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει Ιατρικό
Οξυγόνο στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας 2) την από …………….. και µε αριθµό πρωτοκόλλου
...../……/…………… προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισµού της
προαναφερόµενης διακήρυξης 3) τη µε αριθµό ................... απόφαση της αναθέτουσας αρχής,
µε την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προαναφερόµενης διακήρυξης
στον ανάδοχο και 4) τη µε αριθµό………………απόφαση της αναθέτουσας αρχής µε την οποία
εγκρίθηκε το πρακτικό της αρµόδιας επιτροπής που αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών
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κατακύρωσης ως προς την πληρότητα και τη νοµιµότητά τους συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία
αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1.
Ορισµοί
Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ανάδοχος µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου,
φαξ, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
µε αυτόν και αυτός µε υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισµό αυτό.
∆ιοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή
σχετικά µε την υλοποίηση του έργου.
Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή πιστοποιητικό
που εκδίδεται βάσει της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφηµάτων
και των τηλεοµοιοτυπιών.
Έργο: Η παροχή Ιατρικού Οξυγόνου στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας όπως εξειδικεύεται στην παρούσα
σύµβαση.
Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε ηµέρες, που αρχίζουν να
υπολογίζονται από την επόµενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύµβαση ως
αφετηρία. Όταν η τελευταία ηµέρα του χρονικού διαστήµατος συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα, η
προθεσµία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιµης ηµέρας µετά την τελευταία ηµέρα του χρονικού
διαστήµατος.
Προσφορά: η από …………………….. προσφορά του αναδόχου προς την αναθέτουσα αρχή.
Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συµβαλλόµενα µέρη για την
εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συµπληρωθεί µε µεταγενέστερη
απόφαση του ∆.Σ. της αναθέτουσας αρχής.
Άρθρο 2.
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης
Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου της παροχής Ιατρικού
Οξυγόνου στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας. Το έργο θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την προσφορά του
αναδόχου σε συνδυασµό µε τους όρους της διακήρυξης και της µε αριθµό …………….............
απόφασης κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριµένα η παρούσα σύµβαση
περιλαµβάνει την ετήσια παροχή Ιατρικού Οξυγόνου στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας σύµφωνα µε τους
όρους
που
αναφέρονται
ευθύς
αµέσως:
(περιγραφή
του
έργου)
……………………………………………………………………………………………………………..
Άρθρο 3.
∆ιάρκεια της σύµβασης
Η συνολική διάρκεια της σύµβασης: µέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 45.000,00€ µε Φ.Π.Α. από
την ηµεροµηνία έναρξης της. Η σύµβαση θα µπορεί να διακοπεί µονοµερώς από την εντολοδόχο
Υπηρεσία ή να αναπροσαρµοστεί µε κοινή συµφωνία των δύο µερών αν υπογραφεί άλλη σύµβαση
στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε συµφερότερους όρους για όµοιο προϊόν.
Επίσης η σύµβαση θα µπορεί να παραταθεί µέχρι την ολοκλήρωση ενταγµένου σε Πρόγραµµα
Προµηθειών διαγωνισµού µε µονοµερή απόφαση του ∆.Σ. της αναθέτουσας αρχής.
ΑΡΘΡΟ 4.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής
του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο
οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συµβατικών υποχρεώσεων του
Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρµόδια για την
έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, µε βάση τη διαδικασία παραλαβής που
περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ µπορεί να διενεργεί
απροειδοποίητους δειγµατοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.
Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης των
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εργασιών θα συνεργάζεται στενά µε την ΕΠΠΕ και τον υπεύθυνο του έργου και θα παρέχει τα
απαραίτητα στοιχεία, διευκολύνοντας το έργο του συντονισµού και ελέγχου. Ειδικότερα, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώνει µηνιαίες συναντήσεις του Υπεύθυνου και του Επιστηµονικά
Υπεύθυνου του Έργου µε την ΕΠΠΕ, στις οποίες θα καταγράφεται ο βαθµός ολοκλήρωσης του
έργου, οι αποκλίσεις από τον αρχικό προγραµµατισµό, τα διάφορα προβλήµατα που ανακύπτουν
και τα ζητήµατα για τα οποία θα πρέπει να επιληφθεί η ΕΠΠΕ και η Αναθέτουσα Αρχή. Βασική
δραστηριότητα της ΕΠΠΕ κατά την εξέλιξη των εργασιών είναι η παρακολούθηση και ο
δειγµατοληπτικός έλεγχος των προσφερόµενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, ώστε αυτές να µην
αποκλίνουν από τα προβλεπόµενα επίπεδα ποιότητας και πληρότητας. Σε κάθε περίπτωση και σε
οποιοδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους
όρους της σύµβασης και τις τιθέµενες προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο
οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα
Αρχή 5 εργάσιµες ηµέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων. Εφόσον διαπιστωθεί
διατήρηση των µη συµµορφώσεων και µετά τις διορθωτικές ενέργειες, παράλειψη διορθωτικών
ενεργειών ή πρόθεση παραπλάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε η ΕΠΠΕ µπορεί να εισηγηθεί
την έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου.
Άρθρο 5.
Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις
Σε περίπτωση καθυστέρησης υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου µε υπαιτιότητα του Αναδόχου
επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 32 του Π∆ 118/07 και µε τα
παρακάτω: • Αν παρέλθουν οι συµφωνηµένες ηµεροµηνίες παράδοσης και οι υπηρεσίες δεν
παραδοθούν σύµφωνα µε τους συµβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει
ως ποινική ρήτρα για κάθε ηµέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί των υπηρεσιών που
καθυστερούν. • Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. • Η Αναθέτουσα
Αρχή έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου,
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π.∆. 118/2007. • Οι χρόνοι υπολογίζονται σε
ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύµβαση (µε Φ.Π.Α.) και οι προθεσµίες
χωρίς µεταθέσεις. • Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται µε απόφαση της
Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από
την εποµένη πληρωµή του Αναδόχου. • Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες
καθυστέρησης για τυχόν τµηµατικές προθεσµίες µόνο αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική
προθεσµία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν
δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής
προθεσµίας που έχουν επιβληθεί.
Άρθρο 6.
Αµοιβή – τρόπος πληρωµής
Η αµοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά
……………………. ευρώ και …………. λεπτών (……………..,…€).
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 από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίµηµα
περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την
εκτέλεση της σύµβασης, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. Οι
πληρωµές θα γίνονται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Ο
ανάδοχος επιβαρύνεται µε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
(Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α΄/1994, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αµοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ,
περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων νόµιµες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα
τιµήµατα της παρούσας σύµβασης παραµένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση
23

ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύµβασης, δηλαδή µέχρι τη λήξη της παροχής Ιατρικού
Οξυγόνου στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας ή και της τυχόν παράτασης αυτής. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει
υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο
προσωπικό του ανάδοχου ή τρίτων.
Άρθρο 7.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην αναθέτουσα αρχή τη µε αριθµό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. τράπεζας, ποσού …………………….. ευρώ
(………………. €) (5% της συµφωνηµένης µε την παρούσα αµοιβής του αναδόχου, χωρίς το φόρο
προστιθέµενης αξίας), ισχύος µέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο
υπόδειγµα της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα
επιστραφεί µετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύµβασης ύστερα από την έγγραφη
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους και σύµφωνα µε οριζόµενα
στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου.
Άρθρο 8.
Υποχρεώσεις αναδόχου
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να
συνεργάζεται στενά µε την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπ’ όψιν του
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεσή της. 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. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει
εξολοκλήρου τον αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται µέσα σε είκοσι (20) ηµερολογιακές µέρες από
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως
και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει
την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης,
τους όρους της διακήρυξης και σύµφωνα µε την προσφορά του. Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει
όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύµβαση και
το νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται µε
την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Ο 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. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να
αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την
παρούσα.
Άρθρο 9.
Εµπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο ανάδοχος θα
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εµπιστευτικά και να µην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε
τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
του συµβατικού έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την
υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο του έργου που θα εκτελέσει χωρίς την
προηγούµενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η
χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ’
οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης, οι οποίες είναι εµπιστευτικές
για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύµβασης αυτής. Ως εµπιστευτικές πληροφορίες
και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως
τέτοια. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των
πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που
ασχολούνται µε την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή
µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρίες. Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της
αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή
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που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύµβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και
πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη σύµβαση. Επίσης, υποχρεούται να
µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρεί την ως άνω
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η
αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της, την παύση
κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. Ο ανάδοχος δε
δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το υπό ανάθεση έργο χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσµεύει µε
κανένα τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
Άρθρο 10.
Ανωτέρα βία
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) ηµερολογιακών ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω
ηµερολογιακών ηµερών στο σχετικό αίτηµα του αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης
της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος.
Άρθρο 11.
Λύση της σύµβασης
Σε περίπτωση λύσης της ανάδοχης εταιρίας ή πτώχευσης του αναδόχου που αναφέρεται στην
αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα
σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια
περίπτωση καταπίπτει υπέρ του δηµοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που
προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύµβασης γίνεται µόνον µε
µεταγενέστερη γραπτή και ρητή συµφωνία των µερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π∆ 118/2007. 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 στο πλαίσιο των Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε
συµφερότερους όρους για όµοιο προϊόν.
Άρθρο 12.
Λοιπές διατάξεις
Ο Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου, η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισµού και η από
…………………….. 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 Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισµού δ) Η
προσφορά του αναδόχου. Για τα θέµατα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές
κείµενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή µπορεί να ληφθεί
υπ’ όψιν για την ερµηνεία των όρων της παρούσας. Αντίκλητος του αναδόχου, στον οποίο
µπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο ορίζεται
µε την παρούσα ο/η κ./κα.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ:……………… ,
φαξ:………………….. Η κοινοποίηση εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο θα γίνεται
ταχυδροµικά στη διεύθυνση αυτή ή µε φαξ.
Άρθρο 13.
Εφαρµοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών
Ο ανάδοχος και η 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,
βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται
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από τα ελληνικά δικαστήρια εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε πίστωση
των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συµβαλλόµενο µέρος.
Τα συµβαλλόµενα µέρη
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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