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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
υπ΄ αριθμ. ΠΕ.17/15 ως Επανάληψη του Διενεργηθέντος Π.8/15
για την
«Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων 251ΓΝΑ»

Φύλλα Διακήρυξης : 18
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Φαρμακευτικά Ιδιοσκευάσματα
(δραστική ουσία ANIDULAFUNGIN)
Ως Παράρτημα «Α» της Παρούσας

CPV

33651200-0

ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – 251ΓΝΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή
Ε.Φ.11-410, Π/Υ ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ 2015, ΚΑΕ
1211, ΑΑΥ: 2796/15-4-15/251ΓΝΑ
35.136,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και
συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων
κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 37.244,16€
συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

6,2476% επί της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κατά την πληρωμή θα παρακρατηθεί ο
προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος 4%,
σύμφωνα με το Ν.4172/13, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Πέντε (5) ημέρες από την τοποθέτηση της
εκάστοτε παραγγελίας από το 251ΓΝΑ. Ο
προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το
σύνολο
της
συμβατικής
ποσότητας,
ανεξαρτήτως τοποθέτησης ή μη παραγγελίας
από το 251ΓΝΑ, έως την 16η Νοεμβρίου
2015.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

251 ΓΝΑ/Μοίρα Εφοδιασμού
(Μερική Διαχείριση Φαρμάκου)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

26 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10:00 πμ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 μμ.

Έχοντας υπόψη :
1.

Τις διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

α.
Του Ν.Δ 721/1970 (ΦΕΚ Α΄251/23-11-70) «Περί Οικονομικής
Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του Ν.3257/2004 (ΦΕΚ Α΄143/29-7-04).
β.
Του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ Α’19/1-2-95) «Προμήθειες του δημόσιου
τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
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γ.
Του Ν.2292/1995 (ΦΕΚ Α΄35/15-2-96) «Οργάνωση και Λειτουργία
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει.
δ.
Του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45/9-3-99) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας».
ε.
Του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ Α’248/7-11-00) «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
στ.
Του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α΄202/19-8-05) «Αρχές και Κανόνες για την
εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς
– Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο 35 [Καταβολή παραβόλου για την άσκηση
ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κώδικα Προμηθειών Δημοσίου(Π.Δ118/07)].
ζ.
Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραμμα Διαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις», και
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 4, εδάφιο 4 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
Ν.4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254/21-11-13).
η.
Του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ Α΄31/2-3-11) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ.
Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/21-11-13) «Σύσταση Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄
153/10-07-07) (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανση και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11-4-12) και ισχύει.
ι.
Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107/9-15-13) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα του άρθρου
1 παραγράφου Ζ΄ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις εμπορικές
συναλλαγές».
ια.
Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα
του άρθρου 3 περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου».
ιβ.
Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143/28-6-14) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν. 2362/1995), όπως τροποποιήθηκε με
το Ν.4281/14 (ΦΕΚ Α΄160/8-8-14) και ισχύει. Επιπρόσθετα τις διατάξεις του άρθρου 77
παραγρ. 5 του Ν. 4270/2014 περί δαπανών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ
που καταχωρούνται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και αναφέρονται σε καθαρά
υπηρεσιακές ανάγκες (προσκλήσεις, προκηρύξεις ή διακηρύξεις διαγωνισμών), οι οποίες
βαρύνουν πλέον τις ειδικές πιστώσεις των κατά περίπτωση οικείων προϋπολογισμών των
Υπουργείων ή ΝΠΔΔ.
ιγ.
Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160/8-8-14) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις» άρθρο 157 ‘’Εγγυήσεις’’, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
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Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α’29/19-3-15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις».
ιδ.
Δημοσίου (ΚΠΔ)».

Του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10-7-07) «Κανονισμός Προμηθειών

ιε.
Του Π.Δ 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194/22-11-10) «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες» καθώς και τις οδηγίες ορθής εφαρμογής του βάσει του υπ΄ αριθμ.
πρωτ. 2/9118/0026/29-12-2010 εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών.
2.

Τις κάτωθι αποφάσεις :

α.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/4232/22 Σεπ 07 Απόφαση του Υπουργείου
Ανάπτυξης, με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του ΚΠΔ (Π.Δ. 118/07).
β.
Την υπ΄ αριθμ. ΑΔ.Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση
κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄2300/3-12-07) «Περί μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά
και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους
των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί-συμπληρωθεί
με την υπ΄ αριθμ. ΑΔ.Φ.800/88/131798/Σ.2063/25 Ιουλ 08 απόφαση κ.ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄
1753/2-9-08).
γ.
Την υπ΄ αριθμ. Π1/2380/18 Δεκ 12 Απόφαση για τη «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
μεταφορών και Δικτύων».
δ.
Την ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.878863/Σ.823/4 Ιουν 14 Διαταγή του ΓΕΑ/Δ6/4β,
με την οποία καθορίστηκαν οι διαδικασίες και δόθηκαν οδηγίες που αφορούν στη
διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών προμήθειας μη στρατιωτικού εξοπλισμού.
ε.
Την υπ΄ αριθμ. 5143 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ
τ.Β΄ 3335/11 Δεκ 14) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν.4013/2011, όπως
ισχύει».
στ.
Την ΑΔ.Φ.831/6732/Σ.1517/5 Ιουν 15/ΔΑΥ/Γ2/3 διαταγή ορισμού
της ΥΠ/ΠΑ ως Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια πρόχειρων διαγωνισμών στο
αντικείμενο του θέματος που αφορούν στην προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
για λογαριασμό του 251ΓΝΑ.
ζ.
Το ΑΔ.Φ.600/11530/Σ.2653/8 Ιουλ 15 έγγραφο της Διεύθυνσης
Φαρμακευτικού Τομέα του 251ΓΝΑ, με το οποίο, εκτός των άλλων, γνωστοποιούνται
επικαιροποιημένα στοιχεία των υπό προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.
η.
Την ΑΔ.Φ.831/1670/Σ.661/9 Σεπ 15/ΥΠ/ΠΑ/ΤΜ.ΔΙΕΝ εντολή
διενέργειας νέου διαγωνισμού στο αντικείμενο του θέματος, ως επανάληψη του
διενεργηθέντος Π.8/15 που ματαιώθηκε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
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3.
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές,
σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.8/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (δραστική ουσία
ANIDULAFUNGIN), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 35.136,00€ πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ
τρίτων ή 37.244,16€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.
4.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 26 Οκτωβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ και τόπος, η Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής
Αεροπορίας (Δ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, αίθουσα διενέργειας διαγωνισμών γρ. 430).
5.
Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους το
αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού (με απόδειξη), δηλαδή
μέχρι την 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ, αυτοπροσώπως ή με
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική Γραμματεία (Γραφείο
414 – 415) της Υπηρεσίας μας (Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας, Δημ.
Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, Τ.Κ 115 21, 4ος όροφος) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με
συστημένη επιστολή ή courier, στην ως άνω διεύθυνση.
Εναλλακτικά, μπορεί ο φάκελος προσφοράς μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως την
ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας
(ήτοι την επιτροπή διενέργειας) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρίας. Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο
και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.
6.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο
στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
7.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από το αρμόδιο συλλογικό
όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής : «Επιτροπή του διαγωνισμού»).
8.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την
προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
9.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της
παρούσας διακήρυξης.
10.
Αντίγραφα
ακολούθως :

του

πλήρους

σώματος

της

διακήρυξης

διατίθενται

ως

α.
Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (Γραφείο 404, στη
διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως
Παρασκευή 8:30 – 14:00).
β.
Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr).
11.
Το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης ανέρχεται σε
# 15,00 # ευρώ (€), το οποίο καταβάλλεται από τους υποψήφιους για συμμετοχή στο
διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την
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έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολούθως :
α.
Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας
μας (γραφείο 427, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το
κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (8:30 – 14:00).
β.
Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό υπ΄ αριθμ. (ΙΒΑΝ)
GR12 0110 0400 0000 0405 4511 086 (SWIFT : ETHNGRAA) της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος, υπέρ ΜΤΑ (Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας), με την αιτιολογία «Κόστος
Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού ΠΕ.17/15 – ΥΠ/ΠΑ».
γ.
Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον υπόψη
διαγωνισμό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται με την αντίστοιχη
απόδειξη εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής.
12.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Προκήρυξης της Υπηρεσίας μας, με στοιχεία επικοινωνίας ως αναγράφεται ανωτέρω
[αρμόδιος χειριστής : Σγός (Ο) Μαρία Γκούρλα].
.
Αθήνα, 8 Οκτ 15
Σμήναρχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο Γραμματέας ΥΠ/ΠΑ
Μίχος Θωμάς
Μ.Υ με Β΄ Βαθμό
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»:
«Β»:
«Γ»:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
(ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. ΠΕ. 17/2015)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο Προμήθειας
1.
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια φαρμακευτικών
ιδιοσκευασμάτων (δραστική ουσία ANIDULAFUNGIN), προς κάλυψη αναγκών του
251ΓΝΑ.
2.
Η προϋπολογισθείσα αξία της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των
35.136,00€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των
προβλεπόμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων ή 37.244,16€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και
κρατήσεων.
Α/Α

Κωδικός
ATC

1

J02AX06

Δραστική ουσία Φαρμακοτεχνική Μορφή Περιεκτικότητα
ANIDULAFUNGIN
-PD.C.SO.IN

ΜΜ

Ποσότητα

ΝΤ

Π/Y Αξία
πλέον ΦΠΑ

BT

120

292,80 €

35.136,00 €

-100MG/VIAL
Συνολική προϋπολογισθείσα Αξία πλέον ΦΠΑ
ΦΠΑ 6%
Συνολική προϋπολογισθείσα Αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

35.136,00 €
2.108,16€
37.244,16€

3.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον προμηθευτή
κρατήσεις ποσοστού 6,2476 %.
4.

Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με :

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας.
β.

μέχρι

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων

κλπ.
5.
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος
(Φ.Ε.) 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4254/2014.
6.
Οι οικονομικές προσφορές που θα υπερβαίνουν τις νοσοκομειακές
τιμές (Ν.Τ) των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (Φ.Ι.), όπως αυτές καθορίζονται
στα εκάστοτε ισχύοντα δελτία τιμών του Υπουργείου Υγείας κατά την τελευταία
ημέρα της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών στο διαγωνισμό, θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
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7.
Για τα πρωτότυπα Φ.Ι. που προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
(πατέντα) μέχρι και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (προθεσμία κατάθεσης
προσφορών), θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές των οικονομικών φορέων που
εμπορεύονται νομίμως τα υπόψη Φ.Ι. Οι εν λόγω εταιρείες ενθαρρύνονται να
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών τοποθέτησης
παραγγελιών και εξόφλησης των σχετικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου, δεδομένου
ότι για τις προμήθειες που θα πραγματοποιούνται μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών
(ανοικτών ή συνοπτικών) θα έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του συμβατικού
αντικειμένου και θα έχουν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ομαλή
και έγκαιρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών ανεφοδιασμού του
Νοσοκομείου.
8.
Επισημαίνεται ότι κατά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για μεταβολή των ποσοτήτων ανά
κατηγορία και είδος έως 30% επιπλέον και έως 50% επί έλαττον, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρ.21α του Π.Δ 118/07.
9.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
Άρθρο 2ο
Δικαίωμα Συμμετοχής

1.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα :
α.

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β.

ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ.

συνεταιρισμοί

δ.

κοινοπραξίες οικονομικών φορέων

2.
Ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην παρ.1
κατηγορίες συμμετεχόντων.
3.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η
λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της
σύμβασης.
4.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το σχετικό
παραστατικό εκπροσώπησης.
Άρθρο 3ο
Κατάρτιση – Περιεχόμενο – Υποβολή Προσφορών
1.

Οι προσφορές πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα :
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α.
Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους
τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην
Αγγλική.
β.
Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες
διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από
τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει
τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την
αποσφράγιση της προσφοράς.
2.
Προσφορές για μέρος της ποσότητας ανά είδος που ορίζεται από τη
διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/
αξιολόγησης του διαγωνισμού.
4.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
5.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν
στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα (1) από τα δύο (2) αντίγραφα και σε
κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και
αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους.
Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.
6.
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ
και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις :


ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα)



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ «ΠΕ.17/2015»


ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια
Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων».

Πίνακα περιεχομένων με συνεχή αρίθμηση των
σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1, 2, 3, ….).
7.
Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ένα (1) στάδιο
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΑΔ.Φ.831/878863/Σ.823/4 Ιουν 14 διαταγή του
ΓΕΑ/Δ6/4β, ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει (εντός ανεξάρτητων
υποφακέλων), τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με
τα τεχνικά στοιχεία και τις τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία δύναται να συνταχθεί ως το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος «Β»
της παρούσας.
α.

Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» είναι τα εξής:

(1)
Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη περίπτωση (4) του εδαφίου α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή
στην περίπτωση (3) του εδαφίου β΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, με το οποίο
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την
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ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
(2)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, ως το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος «Β», η οποία φέρει ημερομηνία εντός
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ και στην οποία:
(α)

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(β)

Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της

προσφοράς τους:
1/
Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στη περίπτωση (1) του εδαφίου α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.
2/
Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες
στην περίπτωση (2) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.
3/
Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι
ως προς τις υποχρεώσεις τους, της περίπτωσης (3) του εδαφίου α΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/07.
4/
Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες
στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.
5/
Δεν τελούν σε αποκλεισμό με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ
118/07, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
(γ)
Να βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης
της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Α.Ν. 1400/73 και δεν θα χρησιμοποιήσουν ως
άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των
τριών (3) κλάδων των Ε.Δ. για τους οποίους δεν έχει παρέλθει πενταετία από την
αποστρατεία τους.
(δ)
Να αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη
και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, εφόσον ζητηθούν αρμοδίως, από τα
οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση.
(ε)
Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται το
σύνολο των «Γενικών και Ειδικών» όρων της παρούσας Διακήρυξης, καθώς και ότι έλαβαν
γνώση των διατάξεων που διέπουν τους Δημόσιους Διαγωνισμούς .
(3)

Απόδειξη καταβολής του αντιτίμου της διακήρυξης.

(4)
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ 118/07).
► Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων
και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το
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χρόνο υποβολής και θεώρησης των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του
Ν. 4250/2014.
β.
Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία
των προσφερομένων ειδών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προμήθειας που αναφέρονται
στην παρούσα διακήρυξη. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή
απόρριψης:
(1)
Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, ώστε να
επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.
(2)

Δήλωση του χρόνου παράδοσης των ειδών από υπογραφής

της οικείας σύμβασης.
(3)
απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις

(4)

Δήλωση της χώρας καταγωγής των προσφερόμενων ειδών.

(5)

Εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόμενων ειδών.

(6)
Άδεια κυκλοφορίας των προσφερόμενων ειδών από τον
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ).
(7)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.
1599/1986, ως το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος «Β», η οποία φέρει ημερομηνία εντός
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, με την οποία ο συμμετέχων θα δεσμεύεται ότι η διάρκεια
ζωής των σκευασμάτων δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1) έτους από την ημερομηνία
παράδοσής τους στο Νοσοκομείο (251ΓΝΑ).
γ.
Η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», η οποία δύναται να συμπληρωθεί
σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας. Ειδικότερα:
(1)
Η προσφερόμενη τιμή σε ευρώ (€) θα αναγράφεται
αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης
τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης
στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια
ειδών, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία.
(2)

Θα αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Άρθρο 4ο
Ισχύς Προσφορών
1.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι
(120) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
2.
απαράδεκτες.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
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3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον τούτο
ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται,
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
την πάροδο του ανωτέρω ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.
4.
Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος
αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά
πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων της Υπηρεσίας ,που αφορούν τον
διαγωνισμό.
Άρθρο 5ο
Ενστάσεις – Προσφυγές
1.
Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής
προμηθευτή στο διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την
κατακυρωτική απόφαση. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους
από τους προαναφερόμενους, δε γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την
προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα
οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07.
2.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκομίζεται παράβολο υπέρ
του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης
αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των
χιλίων ευρώ (1.000 €) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Το ποσοστό
του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά
από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005).
Άρθρο 6ο
Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών – Κατακύρωση του Διαγωνισμού
1.

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

α.
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, στον οποίον
περιλαμβάνονται τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η Επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει κάθε φύλλο των
εγγράφων που έχουν κατατεθεί.
β.

Η τιμή ανά είδος θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των

προσφορών.
2.

Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό.
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3.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το σχετικό
παραστατικό εκπροσώπησης.
4.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια ορισμένη
επιτροπή της Υπηρεσίας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές
με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή. Υπό την επιφύλαξη όσων
ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/07, η κατακύρωση θα γίνει στον
προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις, τα κριτήρια και τους όρους της
διακήρυξης.
5.
Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της Επιτροπής του
διαγωνισμού.
6.
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της
Υπηρεσίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Άρθρο 7ο
Απόρριψη Προσφορών
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις
κάτωθι περιπτώσεις:
▬

Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού της διακήρυξης.

▬

Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος.

▬

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.

▬
Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους –
απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
▬
Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή
ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς.
▬
Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που
κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
▬
Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους
τμήματα του έργου.
▬
Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα διακήρυξη.
▬
διακήρυξης.

Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας

▬
διακήρυξη.

Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα
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Άρθρο 8ο
Επιλογή Προμηθευτή και Κατάρτιση Σύμβασης
1.
Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της ΥΠ/ΠΑ, μετά από εισήγηση της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
2.
Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
«Γ» της παρούσας διακήρυξης. Δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της
σύμβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή.
3.
Προμηθευτής πoυ δεv προσέρχεται μέσα στηv προθεσμία πoυ τoυ
ορίστηκε, vα υπoγράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv
κατακύρωση ή ανάθεση πoυ έγινε στo όνομά τoυ και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει
από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το Π.Δ 118/07 συνέπειες, μετά από
απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση τoυ αρμοδίου οργάνου.
4.
Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης,
θα εφαρμοσθούν κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Π.Δ 118/07, σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις
συλλογικών οργάνων, επί θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που
προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο
Χρόνος Παράδοσης
1.
Ως χρόνος παράδοσης των ειδών μετά την υπογραφή της οικείας
σύμβασης, ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες από την τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας
από το 251ΓΝΑ,.
2.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει
το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, ανεξαρτήτως τοποθέτησης ή μη παραγγελίας από
το 251ΓΝΑ έως την 16η Νοεμβρίου 2015.
Άρθρο 10ο
Παράδοση – Παραλαβή Υλικών
1.
Τα υπό προμήθεια Φ.Ι. θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις
εκάστοτε ανάγκες που καθορίζονται από το Νοσοκομειακό Φαρμακείο, με έξοδα του
προμηθευτή, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.
α.
είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου

(1)
Ο προμηθευτής πριν από την προσκόμιση των ειδών
έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής
Προμηθειών για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας, προκειμένου να
βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
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(2)
Ομοίως ο προμηθευτής εξασφαλίζει από το Γραφείο
Ασφαλείας του 251ΓΝΑ, την άδεια του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται
για την παράδοση.
β.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται
από την αρμόδια Επιτροπή του Νοσοκομείου, με σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, με την παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου
εκπροσώπου του που προσυπογράφει μαζί με την Επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. Το
πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον
προμηθευτή.
2.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει
το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, ανεξαρτήτως τοποθέτησης ή μη παραγγελίας από
το 251ΓΝΑ έως την 16η Νοεμβρίου 2015.
3.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί μέχρι το ¼
αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, το οποίο μπορεί να υποβληθεί,
αιτιολογημένα και εγγράφως, στην Υπηρεσία μόνο πριν από τη λήξη του συμβατικού
χρόνου (άρθρο 26 του Π.Δ. 118/07). Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν
παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται
οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.
4.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας
εμπρόθεσμης παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος
παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο
οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που
συνέβησαν.
5.
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, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.
Άρθρο 11ο
Πληρωμή-Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή
του συνόλου ή μέρους της προμήθειας από την καθορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής του
251ΓΝΑ. Ειδικότερα:
α.
Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την εκάστοτε οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου ή μέρους της προμήθειας από την
Επιτροπή Παραλαβής του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου, υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος
του προμηθευτή.
β.
Η πληρωμή θα γίνει από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο,
με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), στον τραπεζικό λογαριασμού
(ΙΒΑΝ) του προμηθευτή που θα δηλωθεί από τον ίδιο.
γ.
Ο χρόνος εξόφλησης είναι τριάντα (30) ημέρες υπολογιζόμενων από
την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και των λοιπών
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νόμιμων δικαιολογητικών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
δ.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία,
η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄
107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του αναδόχου, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες μονάδες.
ε.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
(1)

(2)
παρ. 7 του Π.Δ. 118/07.

Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35

(3)
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και μέχρι τη θεώρηση αυτού.
(4) Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών κλπ).
στ.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Μονάδα, ενώ ο προμηθευτής βαρύνεται με τις
νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων (ποσοστού 6,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς
και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.
ζ
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος
εισοδήματος (Φ.Ε.) 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4254/2014.
η.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας
επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο
προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του
προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
2.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της
ορισμένης αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών του 251ΓΝΑ.
β.

Γραμμάτιο για την εισαγωγή των υλικών στις αποθήκες της

γ.

Τιμολόγιο του προμηθευτή.

Υπηρεσίας.
.
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Επισημαίνεται ότι στο τιμολόγιο πληρωμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
θα αναφέρεται ξεχωριστά το ποσοστό επιστροφής (rebate) επί της Νοσοκομειακής
Τιμής, όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
δ.
από το Δημόσιο.

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων

ε.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
3.
Επισημαίνεται ότι η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής
Ενημερότητας αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.
Άρθρο 12ο
Εγγυητικές Επιστολές
1.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα
κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (τ.Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ –
ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από επίσημη
μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις
περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της
ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
2.

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης :

α.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος
υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή που θα
καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας,
χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 157 παραγρ. 1(β) του Ν.4281/2014.
β.
Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί, κατόπιν υποβολής
εγγράφου αιτήματος του προμηθευτή, οπωσδήποτε μετά τη λήξη της σύμβασης, την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και τη βεβαίωση της
Υπηρεσίας για την ποσοτική – ποιοτική παραλαβή της προμήθειας υλικών θέματος.
4.
Γενικότερα, η εγγυητική επιστολή πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση
κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
5.
Σε περίπτωση κατάπτωσής της, αυτή καταπίπτει υπέρ του Μετοχικού
Ταμείου της ΠΑ (ΜΤΑ).
6.
Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007 (ΚΠΔ).
7.
Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με το υπόδειγμα 3
του Παραρτήματος «Β». Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω
χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις
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απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το
νόμο και την παρούσα διακήρυξη.
Άρθρο 13ο
Κυρώσεις σε Βάρος του Προμηθευτή
1.
Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του
ορίσθηκε, vα υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
απ’ αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου
oργάvoυ.
2.
Με τηv ίδια διαδικασία o προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός των ορισθέντων από τη
σύμβαση προθεσμιών, επιβάλλονται στον προμηθευτή οι προβλεπόμενες κατά νόμο
κυρώσεις, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
3.
Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και
εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας
εμπρόθεσμης παράδοσης, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης.
4.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονομικό
φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά
στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από
τότε που συνέβησαν.
5.
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, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
6.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας
επιτροπής (επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού) δύναται να
καταγγελθεί η σύμβαση, εφόσον ο οικονομικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με
αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του οικονομικού φορέας ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες
σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
Άρθρο 14ο
Ρήτρα Κωδικοποίησης
Δεν απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών.
Άρθρο 15ο
Λοιπές Διατάξεις
1.
Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης,
ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Π.Δ.
118/2007.
2.

Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις.
Σμχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Δ ι ο ι κ η τ ή ς ΥΠ/ΠΑ

19

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. ΠΕ. 17/2015)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Υπόδειγμα 1ο
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί
με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΥΠ/ΠΑ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:

(4)
Ημερομηνία:

……….20……
Ο – Η Δηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα,
που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο
υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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Υπόδειγμα 2ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Επωνυμία Εταιρείας:
ΑΦΜ:
Στοιχεία Επικοινωνίας:
ΙΒΑΝ Λογαριασμού Τράπεζας:
A/A

Περιγραφή

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας σε Συνολική Αξία Ολογράφως
ευρώ ανά Μ.Μ σε ευρώ χωρίς
χωρίς ΦΠΑ
ΦΠΑ

Σύνολο μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΦΠΑ (… ..%)
Σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Σφραγίδα και Υπογραφή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1.
Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες κρατήσεις υπέρ
δημοσίου ποσοστού 6,2476 %.
2.
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος
(Φ.Ε.) 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4254/2014.
3.
Ο μειοδότης βαρύνεται με μεταφορικά, εκφορτωτικά, τυχόν έξοδα
εγκατάστασης και λοιπά έξοδα μέχρι οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
προς προμήθεια υλικών στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την
Υπηρεσία.
4.
Η ισχύς της προσφοράς είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες, με δικαίωμα της
Υπηρεσίας παράτασης τους για επιπλέον (30) ημέρες.
.

Υπόδειγμα 3ο
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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Ονομασία Τράπεζας…………………………
Κατάστημα…………………………………….
(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………
Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία
απευθύνεται)
Εγγύηση μας υπ΄ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………………….
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία
……………………….) οδός …………………….. αριθ. ……………. ως οικονομικό φορέας
πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση, που θα καλύπτει την παροχή
υπηρεσιών …………………………..…., συνολικής αξίας ……………………………
(εκτελούμενη δυνάμει της υπ΄ αριθ. …../201…. διακήρυξης της Υπηρεσίας Προμηθειών
της Π.Α) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή
Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το
5% της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή για
ΕΥΡΩ
……………………............
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη
εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιρειών
1)
…………….……
……………………..
και
2)
………………………………………. ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης
Αναδόχων ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να
καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή
ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να
εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση σας
και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει
το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ΄ αριθ. ΠΕ. 17/2015)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο. …./1…
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ»

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ………………….

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

…/1…
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Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο

:

Γενικοί

Όροι

Β. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο

:
:
:
:
:
:
:

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
Κυρώσεις-Εκπρόθεσμη Φόρτωση-Παράδοση
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών - Αντικατάσταση
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
Εγγυοδοσία

Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο

: Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Δ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο
Άρθρο

10ο
11ο
12ο
13ο
14ο

:
:
:
:
:

Χρόνος Παράδοσης
Παράδοση – Παραλαβή
Συσκευασία
Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή
Κωδικοποίηση Υλικών

Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 15ο : Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
Άρθρο 16ο : Ολοκλήρωση Σύμβασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
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ΤΗΛ. : ……………
…………….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./1…
ΠΟΣΟΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: ……………… €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Στην Αθήνα σήμερα ………………………………..στα Γραφεία της ……….. οι
υπογεγραμμένοι : …………………………………. Δκτής της ….
, ως εκπρόσωπος της
ΠΑ, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Φ.831/ΑΔ………/Σ………../………… Κατακυρωτική
Απόφαση του ……. και η εταιρεία «…………………………..» ΑΦΜ …………………. που
εκπροσωπείται
από
τον
…………………………………………………
……………………………………… με Α.Δ.Τ …………………………, Οδός ………………,
αριθμ. .., ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………, συμφώνησαν και
συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την
ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Προμηθευτή” των ειδών όπως αναφέρονται
λεπτομερώς στα άρθρα δύο (2) και εννέα (9) της σύμβασης.
Μ Ε ΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι
1.
Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη
νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας
του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.
2.
Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων
Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους συμφωνιών και
τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε
αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.
3.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των
πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή
και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και
χρόνου παράδοσης των ειδών.
4.

Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ 118/07.

5.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή
από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων που παρέδωσε.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
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Άρθρο 2ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά για την Προμήθεια
Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων (δραστική ουσία ουσίες ANIDULAFUNGIN), με βάση τις
απαιτήσεις της Υπηρεσίας ως το Παράρτημα «….» και την προσφορά του προμηθευτή ως
το Παράρτημα «….» της παρούσης, προς κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ, αναλυτικά ως
εξής:
Α/Α

Κωδικός
ATC

1

J02AX06

Δραστική ουσία Φαρμακοτεχνική Μορφή Περιεκτικότητα
ANIDULAFUNGIN
-PD.C.SO.IN

ΜΜ

Ποσότητα

BT

120

Τιμή/ΜΜ

Αξία
πλέον ΦΠΑ

-100MG/VIAL
Συνολική Αξία πλέον ΦΠΑ
ΦΠΑ (…%)
Συνολική Αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
2.
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον προμηθευτή
κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, οι οποίες αναλύονται ως κατωτέρω:

3.

α.

4% υπέρ ΜΤΑ

β.

2% υπέρ ΕΛΟΑΑ

γ.

0,1476% υπέρ Δημοσίου (Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου)

δ.

0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με :

α.
Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των ειδών από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας.
β.

μέχρι

Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων

κλπ.
4.
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος
(Φ.Ε.) 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4254/2014.
5.
Παρέχεται στην Υπηρεσία η δυνατότητα αυξομείωσης των προς προμήθεια
ποσοτήτων κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 21 περίπτωση (α) του ΠΔ 118/2007.

Άρθρο 3ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
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1.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή
του συνόλου ή μέρους της προμήθειας από την καθορισθείσα Επιτροπή Παραλαβής του
251ΓΝΑ. Ειδικότερα:
α.
Η εξόφληση 100% του τιμήματος θα γίνει μετά την εκάστοτε οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου ή μέρους της προμήθειας από την
Επιτροπή Παραλαβής του 251ΓΝΑ και την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου, υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος
του προμηθευτή.
β.
Η πληρωμή θα γίνει από το αρμόδιο Δημόσιο Στρατιωτικό Ταμείο,
με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), στον τραπεζικό λογαριασμού
(ΙΒΑΝ) του προμηθευτή που θα δηλωθεί από τον ίδιο.
γ.
Ο χρόνος εξόφλησης είναι τριάντα (30) ημέρες υπολογιζόμενων από
την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και των λοιπών
νόμιμων δικαιολογητικών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή.
δ.
Σε περίπτωση που η εξόφληση γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία,
η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/13
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄
107/9-5-2013) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική
αίτηση του αναδόχου, σε επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς το σύνολο του επιτοκίου
αναφοράς (το επιτόκιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τις πλέον
πρόσφατες βασικές της πράξεις αναχρηματοδότησης) συν οκτώ (8,00) επιπλέον
ποσοστιαίες μονάδες.
ε.

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:
(1)

(2)
παρ. 7 του Π.Δ. 118/07.

Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35

(3)
Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και μέχρι τη θεώρηση αυτού.
(5) Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών κλπ).
στ.
Ο ΦΠΑ βαρύνει τη Μονάδα, ενώ ο προμηθευτής βαρύνεται με τις
νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων (ποσοστού 6,2476%), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς
και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.
ζ
Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος
εισοδήματος (Φ.Ε.) 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4254/2014.
η.
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας
επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο
προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του
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προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/07.
2.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 και ειδικότερα έχουν ως κάτωθι:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της
ορισμένης αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβών του 251ΓΝΑ.
β.

Γραμμάτιο για την εισαγωγή των υλικών στις αποθήκες της

Υπηρεσίας.
γ.
Τιμολόγιο του προμηθευτή.
.
Επισημαίνεται ότι στο τιμολόγιο πληρωμής των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων
θα αναφέρεται ξεχωριστά το ποσοστό επιστροφής (rebate) επί της Νοσοκομειακής
Τιμής, όπως αυτό ορίζεται από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.
δ.
από το Δημόσιο.

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων

ε.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
3.
Επισημαίνεται ότι η μη προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής
Ενημερότητας αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης.
Άρθρο 4ο
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου
1.
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή
αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στο
συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προμηθευτή που
κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α.
Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε
από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν
κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση
προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται
σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω
οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με
βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.
β.
Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας.
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γ.
Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το
σύνολο των προμηθειών των φορέων , που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης.
δ.
Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας
των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει
τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού,
ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή
έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 32 του Π.Δ 118/07.
ε.
Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε
στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να
λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον
κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
Άρθρο 5ο
Κυρώσεις για Εκπρόθεσμη Φόρτωση - Παράδοση
1.
Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07,
επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπόμενων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο
που υπολογίζεται ως εξής :
α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου
παράτασης, ποσοστού 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
β.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το ¼
μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του Π.Δ 118/07 χρόνου
παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α. και
β. προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.
γ.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί
της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
2.
Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της
συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση
που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών
που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
3.
Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν
η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για
εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από
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την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση
αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος
παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού
ματαιώνονται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών.
4.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης –
παράδοσης ή αντικατάστασης των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού του
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα
διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και
μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.
5.
Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το
προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του
ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού
ή μετατεθέντος χρόνου παράδοσης, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
6.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων υπερημερίας επί της
προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το
απαιτούμενο ποσό.
7.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.
Άρθρο 6ο
Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής
ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η προθεσμία
αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ½ του συνολικού συμβατικού χρόνου, σε
περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, για την παραλαβή των
απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων
ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής
αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται,
πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών
παραδόσεων.
Επίσης, δεν επιστρέφονται τα απορριφθέντα υλικά πριν την παραλαβή των νέων υλικών
για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το
παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την
παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του
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προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα, σύμφωνα
με τα ισχύοντα.
2.
Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση
ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση
αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής
παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από
αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν
από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση
φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της
συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η
παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας
αυτής, κατά τα ισχύοντα.
3.
Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή
τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να
καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
Άρθρο 7ο
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων
1.

Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν :

α.
Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με
ευθύνη του Δημοσίου.
β.

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :
(1)
Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των
εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.
(2)

Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο

(3)

Πλημμύρα.

(4)

Σεισμός.

(5)

Πόλεμος

του προμηθευτή.

(6)
Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των
μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατασκευαστή – προμηθευτή
δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών.
(7)

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(8)

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
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2.
Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.
Άρθρο 8ο
Εγγυοδοσία
Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης, την υπ’ αριθμ………………………………………..επιστολή, ισχύος
μέχρι …………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που αντιστοιχεί
σε ποσοστό 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των υλικών, η οποία θα επιστραφεί σ’
αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύμβασης.
M Ε Ρ Ο Σ Τ Ρ Ι Τ Ο
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι
Άρθρο 9ο
Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας
1.
Η προμήθεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων θα γίνει σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.
2.

Εργοστάσιο Κατασκευής : ………………………………

3.

Χώρα προέλευσης : ……………………………………..

4.
Ο προμηθευτής παρέχει όλες τις εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη
υποχρέωση που αναλαμβάνει με την προσφορά του, ως το Παράρτημα «….» της
παρούσας σύμβασης. Επίσης αποδέχεται τους όρους συμφωνιών του πρόχειρου
μειοδοτικού διαγωνισμού ΠΕ.17/2015, ως το Παράρτημα «….» της παρούσας σύμβασης.
5.
Η διάρκεια ζωής των σκευασμάτων δεν θα είναι μικρότερη του ενός (1)
έτους από την ημερομηνία παράδοσης τους.

Ο Ρ Ο Ι

Μ Ε Ρ Ο Σ
Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο
Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ – Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ
Άρθρο 10ο
Χρόνος Παράδοσης

1.
Ως χρόνος παράδοσης των ειδών μετά την υπογραφή της οικείας
σύμβασης, ορίζονται οι πέντε (5) ημέρες από την τοποθέτηση της εκάστοτε παραγγελίας
από το 251ΓΝΑ,.
2.
Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει
το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, ανεξαρτήτως τοποθέτησης ή μη παραγγελίας από
το 251ΓΝΑ έως την 16η Νοεμβρίου 2015.
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Άρθρο 11ο
Παράδοση – Παραλαβή Υλικών
1.
Τόπος παράδοσης: 251ΓΝΑ/Χολαργός, με προσωπικό και μέσα του
προμηθευτή, αδαπάνως για την Υπηρεσία.
2.
Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από κατάλληλη Επιτροπή
που θα ορισθεί με μέριμνα του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους όρους της
παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία :
α.
Ο προμηθευτής πριν την προσκόμισή τους έρχεται σε συνεννόηση
με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής Προμηθειών για την έγκαιρη από
αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας για να βρεθεί ο αναγκαίος αποθηκευτικός χώρος και να
καθορισθεί η ημερομηνία παραλαβής.
β.
Όμοια, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας του
251ΓΝΑ την άδεια εισόδου του προσωπικού του.
γ.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ενεργείται από την
αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας στις εγκαταστάσεις του 251ΓΝΑ με τη σύνταξη
πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή
του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση,
μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η Επιτροπή, μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού
ελέγχου, εφόσον από τη σύμβαση προβλέπεται μόνο μακροσκοπική εξέταση. Το
πρωτόκολλο που συντάσσεται από την Επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον
προμηθευτή.
δ.
Όταν εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση απαιτούνται και άλλοι
έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συντάσσεται από
την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και
δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα
αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω της φύσης του υλικού, όλοι οι έλεγχοι
γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δε μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί
έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από την επιτροπή,
χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.
3.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια
και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
4.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση του
αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να παρατείνεται
μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός
χρόνος φόρτωσης-παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες, μπορεί με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του
φορέα οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος
σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης και δεν υποβλήθηκε
έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τ΄ ανωτέρω χρόνος, χωρίς να
παραδώσει το υλικό.
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5.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την
προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την
ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό.
6.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο
προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό,
η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης, σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
7.
Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί να μετατίθεται,
εφόσον υπάρχει ανάλογη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμοδίου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Μετάθεση του συμβατικού χρόνου γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, ή σε
περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις
μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
8.
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, ή
και άλλους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν στον
φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία της πραγματικής
προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει ελέγχους που
διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να
υπολογίζεται σ΄ αυτήν το χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο,
μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην επιτροπή. Εφόσον ο
προμηθευτής δεν τηρήσει την υποχρέωση της παραγράφου 3, του άρθρου 26 του ΠΔ
118/07, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που η επιτροπή
παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στην διαδικασία παραλαβής.
9.
Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμόδιου
Υπουργού, με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά,
αποδεικτικό προσκόμισης αυτών και σύμφωνα με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.
10.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και πληρωμή
του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την συμφωνία πλαίσιο
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
εξουσιοδοτημένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από
την σύμβαση χρόνο και όταν :
α.
Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να το
αντικαταστήσει, σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές
κυρώσεις.
β.
Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους της συμφωνίας
πλαίσιο, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην
αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντιστοιχεί σε
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για
τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από
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γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής, που προβλέπονται από τη συμφωνία πλαίσιο και
συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα
έξοδα βαρύνουν τον φορέα, για τον οποίο προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια
που τυχόν έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Άρθρο 12 ο
Συσκευασία
1.
Η συσκευασία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της σύμβασης είναι
αυτή του εργοστασίου κατασκευής, χωρίς να επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν
επιστρέφεται στον προμηθευτή. Σε εμφανές σημείο της συσκευασίας πρέπει να
αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:
α.

Στοιχεία προμηθευτή

β.

Αριθμός και έτος σύμβασης

γ.

Είδος και ποσότητα

2.
Στη συσκευασία κάθε φαρμακευτικού προϊόντος θα αναγράφεται η
ονομασία του προϊόντος, η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικές ουσίες, η
ημερομηνία λήξης, ο αριθμός παρτίδας, το όνομα και η διεύθυνση του κατόχου της άδειας
κυκλοφορίας και ο αριθμός της αδείας κυκλοφορίας.
Άρθρο 13 ο
Απόρριψη Υλικού – Παραπομπή σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή
1.
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει
στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της
σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί. Εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού
δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του
αρμόδιου φορέα μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την
επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής. Ύστερα από την απόφαση αυτή
η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
2.
Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση
περιπτώσεις υλικών, που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις
που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, ή από άλλους ελέγχους που
διενήργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται
ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή, ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει κατά περίπτωση, στους ελέγχους που
διενεργεί και η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο
παραλαβής ή απόρριψης. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή
παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε
δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Εφόσον κριθεί
από το αρμόδιο όργανο, ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την
καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με απόφαση του αρμόδιου φορέα,
μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή
παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
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4.
Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για
επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον
προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής
παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή
παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από
αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του
αρμόδιου φορέα και εκπίπτουν από όσα έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής, ή εισπράττονται
από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημόσιου
ταμείου.
5.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής,
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.
Άρθρο 14 ο
Κωδικοποίηση Υλικών
Δεν απαιτείται η κωδικοποίηση των υπό προμήθεια ειδών.
M Ε Ρ Ο Σ
Π Ε Μ Π Τ Ο
Λ Ο Ι Π Ο Ι
Ο Ρ Ο Ι
Άρθρο 15 ο
Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης
Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας.
Άρθρο 16 ο
Ολοκλήρωση Σύμβασης
1.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α.
Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού
υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.
β.

Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα που

παραδόθηκε.
γ.
Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

τιμήματος,

αφού

δ.
Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
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ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2.
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων
σφαλμάτων ή παραδρομών.
3.
Η παρούσα
συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ο
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«.........»
«. .......»

Ειδικοί Όροι Συμφωνιών Διαγωνισμού
Προσφορά Προμηθευτή
Σμχος (Ο) Γεώργιος Γεωργιάδης
Διοικητής

