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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΠΟΥΛΩΝ ΝΕΡΟΥ (water for injection) 5ml ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 72.000 

ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΡΙΓΓΩΝ 

ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ » 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 13.680,00€ πλέον ΦΠΑ   (14.500,80 € με ΦΠΑ) και πάσης φύσεως 

φόρων, κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου. 

 

 

                                                                                                                ΑΡ.ΠΡΩΤ. : ΕΞΕΛ/2016/52 

                                                                                                       Αθήνα, 21.04.2016 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής :  

 

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) 

Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K  116 36, Μετς  

Τηλ. : 210 9241993-6 

Fax :  210 9241986 

Πληροφορίες : Τμήμα Δ/Ο ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, κα. Μαρία Καραπάνου τηλ.2105200800 εσωτ.17215.                 

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : 

 

1. Του άρθρου 1 του Ν. 1729/1987 «Καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, προστασία των 

νέων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 144/7-8-1987), όπως αυτό ισχύει σήμερα  με το άρθρο 56 

του Ν. 4139/2013. 

 2. Της υπ’ αριθ. Α2β/οικ. 3983/7-10-1987 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Οργάνωση, Λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας 

Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ Β΄ 577/4-11-1987), όπως αυτή τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε με την απόφαση του ιδίου Υπουργού υπ’ αριθ. οικ. 245/2-2-1994 (ΦΕΚ Β΄ 74/3-

2-1994), και κωδικοποιημένες ισχύουν με τα άρθρα 40, 41, 42, 43 και 44 του Π.Δ. 148/2007. 

3. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 

19/Α’/95).  

4. Του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λπ.».  

5. Του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεων δηµοσίων  έργων,  κρατικών  προµηθειών  και  υπηρεσιών σύµφωνα  µε  την  οδηγία  

89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178/8-9-1997).  

6. Της υπ΄αριθμ.2/45564/0026/31-07-2001 απόφασης (ΦΕΚ1066/Β/10.8.2001) του Υφυπουργού 

Οικονομικών «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 

2362/95». 

7. Του  Ν.  3377/2005  «Αρχές  και  Κανόνες  για  την  εξυγίανση  της  λειτουργίας  και  την  

ανάπτυξη βασικών  τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄202/19-8-2005), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου γα την άσκηση ένστασης κατά το 

άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).  

8.   Του Ν.  3316/2005, «Ανάθεση, εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής 

συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» 

9. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου»  (ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007). 

10. Του Π.Δ. 60/2007 προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

«Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών».  
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11.  Του Ν.3548/2007(ΦΕΚ68Α’ / 20-3-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του    

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», 

12.  Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α’ / 18-6-2007) «Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», 

13. Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις,   Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις, 

14. Του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

15. Την απόφαση του  Δ/ντη του ΚΕΘΕΑ (ΑΕΔ-ΕΞΕΛ-2016/2). 

 

 

Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί 

 

Έρευνα Αγοράς για την προμήθεια Αμπούλων νερού (water for injection) 5ml ποσότητας 72.000 

τεμαχίων, για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες 

του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην  Αθήνα, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 

 

 

Δεν  επιτρέπεται  η  υποβολή  εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

Άρθρο 1 : Αντικείμενο των όρων συμμετοχής  

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ανάδειξη  Αναδόχου για την Προμήθεια, Αμπούλων νερού (water for 

injection) 5ml ποσότητας 72.000 τεμαχίων, για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής 

συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην  Αθήνα, συνολικού 

προϋπολογισμού 13.680,00€ χωρίς ΦΠΑ (14.500,80 € με ΦΠΑ) και πάσης φύσεως φόρων, 

κρατήσεων και εξόδων του Αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους.    

 

CPV: 33673000-8 

KAE: 6491 

ΚΑΕ: 6494 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ: ΩMH4OΡ9Υ-ΤΗ6 

 

Στο αντικείμενο του παρόντος περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση 

που περιγράφεται αναλυτικά στους παρόντες όρους συμμετοχής και τα παραρτήματα που αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ                            

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα αύξησης έως 30% ή μείωσης της ποσότητας έως 50% κατά την 

υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. Σε περίπτωση κατακύρωσης 

μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την Έρευνα Αγοράς ποσοστού, απαιτείται 

προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 2 : Δημοσιότητα  
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Οι όροι συμμετοχής, συντάχθηκαν σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, το Π.Δ. 60/2007 και τον 

Ν.4281/2014 (όπως ΙΣΧΥΕΙ) και δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ (http://www.kethea.gr) 

και στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 

Άρθρο 3 : Παραλαβή Όρων Συμμετοχής  &  Παροχή Διευκρινίσεων 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο  ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ  στην Κουμουνδούρου 28, 

Αθήνα, Τμήμα Δ/Ο  (εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ, Υπεύθυνη κα. 

Μαρία Καραπάνου 210-3821007, 210-5200800) για  όσο διάστημα  διαρκεί  το δικαίωμα 

υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο των όρων συμμετοχής, είτε 

αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών . 

 

Οι παραλήπτες, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν 

ηλεκτρονικά, έτσι ώστε το ΚΕΘΕΑ να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τους 

όρους συμμετοχής, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά 

έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής  στο accounting2@kethea-exelixis.gr. 

 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο διατίθεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική 

μορφή μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση  http://www.kethea.gr. 

 

 

Άρθρο 4 : Ημερομηνία – Τόπος – Επιτροπή Διενέργειας  

 

Η Έρευνα Αγοράς θα διεξαχθεί στις  12 Μαΐου του 2016  και ώρα 14:00:00,  στο κτήριο του 

ΚΕΘΕΑ, που βρίσκεται στην οδό  Κουμουνδούρου 28, Αθήνα. 

Η διεξαγωγή της Έρευνας Αγοράς και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τ η ν  Επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης της Έρευνας Αγοράς, που  εφεξής θα αποκαλείται η Επιτροπή. 

 

Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί µε απόφαση του αρμόδιου οργάνου ΚΕΘΕΑ, 

μετά τη γνωμοδότηση   της   Επιτροπής    που   θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, βασιζόμενη στα 

κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στους  παρόντες όρους συμμετοχής. 

 

 

Άρθρο 5 : Κατάθεση Προσφορών 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε 

τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, επί της οδού Κουμουνδούρου 28, Αθήνα, το 

αργότερο μέχρι τις  12 Μαΐου  του 2016,  και ώρα 14:00:00, την ημερομηνία διεξαγωγής της 

Έρευνας Αγοράς. 

2. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά τη λήξη των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές, 

θα απορρίπτονται χωρίς να αποσφραγισθούν και θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

3. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε 

καθυστέρηση άφιξης αυτών. 

4. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον  αποκλεισμό  

του  διαγωνιζόμενου,  ακόμα  και  αν  συντρέχουν  λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 

 

 

Άρθρο 6 : Γλώσσα διαδικασίας 

 

Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των Προσφορών της παρούσας Έρευνας Αγοράς 

θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα από νόμιμες, επίσημες, 

mailto:accounting2@kethea-exelixis.gr
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σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μεταφράσεις στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 7 : Περιεχόμενο  προσφορών 

 

1. Οι   προσφορές   συντάσσονται   σύμφωνα   με   τους   παρόντες όρους  και κατατίθενται 

απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται  δύο επί μέρους, 

ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : 

 

Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

(χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος θα περιέχει  τα  Δικαιολογητικά  

Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά  και θα εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο 

του Προσφέροντα. Στον φάκελο Δικαιολογητικά  Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά 

εσωκλείεται «ΔΕΙΓΜΑ» από το είδος που προσφέρεται. 

Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο 

οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. 

 

 Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : 

 

 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. 

 Ο πλήρης τίτλος των όρων συμμετοχής. 

 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την έρευνα αγοράς.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ , fax). 

 

2. Όλες οι σελίδες της Προσφοράς των αναδόχων και των σχετικών εγγράφων, μονογράφονται από 

την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 

 
3. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η 

σειρά των όρων συμμετοχής. 

 
4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν  υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης 

των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να 

μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις 

που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

 
5. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται 

με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς της παρούσας Έρευνας Αγοράς, δε θα ληφθούν 

υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντες όπως σε 

ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών,  αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την 

εξήγηση της έννοιάς τους. 

 
6. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του 

συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. 

Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 

αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των 
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διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. 

 
7. Η  υποβολή  προσφοράς  αποτελεί  τεκμήριο  ότι  ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση των 

παρόντων όρων και των λοιπών τευχών της Έρευνας Αγοράς και γνωρίζει πλήρως τις απαιτήσεις 

της προμήθειας. 

 

 

Άρθρο 8 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έρευνα Αγοράς οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να 

προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 

Προσφορά»,  τα εξής : 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η  βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία 

να αναγράφονται τα στοιχεία της Έρευνας Αγοράς στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι : 

i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική  απόφαση,  για  κάποιο  από  τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007.   

ii. Δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο 

της Έρευνας Αγοράς ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από  τα  αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας,  της  ψευδορκίας,  της 

δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.   

iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν σε 

κατάσταση πτώχευσης, ούτε βρίσκονται  σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

iv. Είναι  ενήμεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως  προς  τις  υποχρεώσεις 

τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), 

αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας  και  

επικουρικής  ασφάλισης. 

i Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

vi. Δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. 

vii. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο 

είναι αυτό. 

viii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί 

έκπτωτοι από Σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

ix. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής (και των συνημμένων 

παραρτημάτων) των οποίων έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα. 

x. Η Προσφορά ισχύει για εκατόν είκοσι  (120) ημερολογιακές μέρες από τη διενέργεια της 

Έρευνας Αγοράς.  

xi. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας  και ότι τα 

στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή. 

xii. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε 

ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή 

ματαίωση της Έρευνας Αγοράς,  

 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν : 
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α)  Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β)  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 

γ)  Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

  

 

2. Τα  κατά  περίπτωση  αναγκαία  έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την 

ημερομηνία διενέργειας , από τα οποία να προκύπτει : 

 

α) η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου 

β) τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 

 

Σε περίπτωση που :  

 

α)  η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, 

προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. 

β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο  αναγκαία  

εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. 

 

 

Άρθρο 9 : Τεχνική Προσφορά 

 

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

 Συμπληρωμένους τους πίνακες συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α’.   

 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή του  προσφερόμενου είδους. 

 

 Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να 

προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση της 

προμήθειας και θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή 

διεκπεραίωσή του. 

 Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνονται και αναλυτικά  φυλλάδια, εγχειρίδια, κ.λ.π. για τα είδη για 

τα οποία υποβάλλει προσφορά. Πιστοποιητικά, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο 

διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η 

αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή 

 Από τα κατατιθέμενα δικαιολογητικά, πρέπει να  προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 

έρευνας αγοράς και να επαληθεύονται τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται 

στις προσφορές.  

 

 Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 

του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και 

τον τόπο εγκατάστασής της.  

 

 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 

επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία 

θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. 
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 Οι συμμετέχοντες στην Έρευνα Αγοράς  θα πρέπει απαραίτητα, με ποινή απόρριψης, να 

καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και δείγμα  του προσφερόμενου είδους για το 

οποίο  υποβάλλουν προσφορά. 

  

Η αναφορά οποιασδήποτε τιμής στους εν λόγω πίνακες και γενικότερα στην τεχνική 

προσφορά, αποτελεί λόγο αποκλεισμού.  

 
  

Άρθρο 10 : Οικονομική Προσφορά   

 

1. Η τιμή μονάδος αναγράφεται στην οικονομική προσφορά αριθμητικά.  

2. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3. Οι προσφορές θα πρέπει να δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές 

σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

4. Οικονομικές Προσφορές άνω του προϋπολογισμού αυτού δεν επιτρέπονται. 

5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

6. Εάν στη συγκεκριμένη έρευνα αγοράς οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Επιτροπή 

δύναται να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις, πριν αποφασισθεί η κατακύρωση .  

7. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατά την επεξεργασία των προσφορών  να καλέσει τους 

προσφέροντες για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων που σε καμία περίπτωση δεν θα 

διαφοροποιούν την αρχική προσφορά τους. 

8. Oι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς, 

όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 Ν. 3846/2010.  

9. Oι συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν στην προσφορά τους, εκτός από την τιμή 

των προσφερομένων ειδών, τον κωδικό και την τιμή με την οποία αυτά έχουν καταχωρηθεί στο 

παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο 

Παρατηρητήριο Τιμών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην Οικονομική Προσφορά. Η 

σύγκριση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών που θα 

ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής των Προσφορών.   
10. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δεν υπόκεινται σε καμία 

αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν 

τον ανάδοχο μέχρι τη λήξη της σύμβασης.  

11. Στην προσφερόμενη τιμή του Αναδόχου θα περιλαμβάνεται παρακράτηση εισφοράς 2% υπέρ 

Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/07), 0,10% υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων (άρθρο 4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 Ν. 4072/2012), 

παρακράτηση 4% φόρου εισοδήματος βάσει του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 καθώς και κάθε άλλη 

νόμιμη κράτηση. 

 

 

Άρθρο 11 : Τρόπος Πληρωμής - Έκδοση τιμολογίων 

 

Για την εξόφληση του ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει: α) τα προβλεπόμενα φορολογικά 

παραστατικά β)  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο πληρωμής. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ. Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται   για κάθε τμηματική 

παραλαβή και οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό διάστημα  60 ημερολογιακών ημερών  με τη σύνταξη του 

πρωτόκολλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του ΚΕΘΕΑ. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων ζητήσει με την προσφορά του τρόπο πληρωμής διαφορετικό από 

τους ανωτέρω οριζόμενους, η προσφορά θα απορριφθεί ως απαράδεκτη. 
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Όλες οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, 

δηλαδή μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα 

ασφαλίσεων του προσωπικού και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη (π.χ. 

μεταφορικά,) βαρύνουν τον Ανάδοχο.   
 

 

Άρθρο 12 : Ισχύς προσφορών  

 

1. Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για               

εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της Έρευνας Αγοράς. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες διαγωνιζόμενους, αν αποδέχονται την 

παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα 

σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Αν δεν απαντήσουν θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την παράταση 

και δεν συμμετέχουν πλέον στην Έρευνα Αγοράς.  

3. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, μετά την 

κατάθεσή της. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί κάποιος από τους υποψήφιους Αναδόχους, το 

ΚΕΘΕΑ δύναται με απόφασή του να του επιβάλει κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

4. Προσφορές θα υποβληθούν μόνο για το σύνολο της προμήθειας (δεν γίνονται δεκτές τμηματικές  

προσφορές).  Δεν  επιτρέπεται  η  υποβολή  εναλλακτικών προσφορών. Σε περίπτωση που 

υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

 

 

 

Άρθρο 13 : Διαδικασία Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Προσφορών – Κατακύρωση 

Αποτελέσματος 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τους όρους συμμετοχής. Οι δικαιούμενοι 

μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και να λαμβάνουν γνώση 

των συμμετεχόντων, καθώς και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι 

υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων προς τους όρους της παρούσας αλλά 

σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής 

που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των Τεχνικών Προσφορών προκειμένου να 

διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε 

σχετικό  Πρακτικό της.  

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών 

προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα διαβιβάσει στο αρμόδιο 

όργανο του ΚΕΘΕΑ το/ά πρακτικό/ά της, για την έγκριση της διαδικασίας.  

 

Οι Οικονομικές Προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την έγκριση της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών από το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για 

όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την 

Υπηρεσία Διενέργειας στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.  

 

Ο φάκελος των οικονομικών προσφορών των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, θα 

αποσφραγιστούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών   στον χρόνο 
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και χώρο που θα ορίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης και θα  τους γνωστοποιηθεί εγγράφως με σχετική 

ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με FAX ή έγγραφο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού  θα ελέγξει το 

περιεχόμενο των Οικονομικών Προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των όρων συμμετοχής και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, 

τυχόν Προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες αναλύοντας για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς 

λόγους απόρριψης. Εν συνεχεία θα προχωρήσει στην κατάταξη των οικονομικών Προσφορών βάσει 

της προσφερόμενης τιμής και θα καταχωρήσει τα αποτελέσματα στο πρακτικό, με το οποίο θα 

εισηγείται προς το αρμόδιο όργανο του ΚΕΘΕΑ την επιλογή υποψηφίου Αναδόχου με τη χαμηλότερη 

τιμή, από αυτούς των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τους παρόντες όρους  

και την κατακύρωση της προμήθειας σε αυτόν. 

 

Σημειώνεται ότι οικονομικές Προσφορές που κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές δύναται να απορριφθούν 

σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο Άρθρο 52 του ΠΔ60/2007. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση και αιτιολόγηση των προσφερομένων τιμών. Εάν και μετά 

την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

 

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των  

προσφορών δύναται να  πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους 

στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο  Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και 

αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, Επιλογή Αναδόχου).    

 

Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄) μέσα σε χρονικό διάστημα 5 (πέντε) εργασίμων ημερών  

προσκομίζοντας πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο) που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει  ότι είναι  ενήμεροι  ως  προς  τις  υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις και ευκρινές φωτοαντίγραφο των εγγράφων νομιμοποίησης του προσώπου 

που θα υπογράψει τη Σύμβαση. 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007, το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως Προσφορά, Όροι Συμμετοχής και απόφαση κατακύρωσης 

ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει στο ως άνω προβλεπόμενο διάστημα για την 

υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007 και σε βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που 

ορίζονται στην παρούσα.  Στη περίπτωση αυτή το ΚΕΘΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στον 

Προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

 

   

 

Άρθρο 14 : Διευκρινίσεις 

 

1. Σε   περίπτωση   που   µε   την   Προσφορά   υποβάλλονται   στοιχεία   και   πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 

έννοµα συµφέροντα των συμμετεχόντων, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να σημειώνει επ΄ 

αυτών  την  ένδειξη  «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και  να  ενηµερώνει την αρµόδια 

Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας της Έρευνας Αγοράς. Όλες οι πληροφορίες 

εµπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών 



 

10 

 

οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 

προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερομένου. 

2. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων 

αναδόχων.  

3. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

 

Άρθρο 15 : Απόρριψη προσφορών 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 

 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις   

ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.  

2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Επιτροπής της Έρευνας Αγοράς εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

3. Αποτελεί  εναλλακτική  προσφορά,  είτε  στο  σύνολό  της,  είτε  στα  επιμέρους τμήματα της 

προμήθειας. 

4. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων ειδών.  

5. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 

6. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής των παρόντων 

όρων. 

7. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της τεχνικής προσφοράς. 

8. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 

9. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και 

τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 

10. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

11. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές και τους όρους συμμετοχής. 

12. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται. 

13. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. 

 

 

 

Άρθρο 16  : Παραδοτέα – Χρόνος Εκτέλεσης - Τόπος - Τρόπος Παράδοσης  - Παραλαβής - 

Παράταση 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνες, 

μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα έρευνα αγοράς και στη σύμβαση.  

Ειδικότερα, η παράδοση των αμπούλων νερού  θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

ΚΕΘΕΑ και κατόπιν σχετικής παραγγελίας που θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο μέσω  FAX ή μέσω  

ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών τα είδη που θα του 

ζητηθούν στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει το ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα.    

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, αφού πραγματοποιηθεί ο 

προβλεπόμενος από την έρευνα αγοράς και τη σύμβαση μακροσκοπικός έλεγχος και θα συντάσσεται 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση που η ΕΠ αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 
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κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ή εάν 

διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους της 

έρευνας αγοράς, τότε η επιτροπή παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να 

μην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 

Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει, εάν  οι αμπούλες 

νερού που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από 

την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος αμπούλων 

νερού, που δεν αξιολογήθηκε. 

Για  όλα τα είδη και κάθε φορά που θα διαπιστώσει υποψία ως προς την ποιότητα, ή καταλληλότητα 

των προϊόντων,  η ΕΠ μπορεί να καλεί τον Ανάδοχο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την 

άρση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν ως προς την ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών. 

Στην περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην ΕΠ όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, 

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους πρέπει να λαμβάνεται 

δείγμα το οποίο θα αποστέλλεται για έλεγχο στειρότητας και λοιπούς φυσικοχημικούς ελέγχους σε 

εργαστήριο του ΕΟΦ. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του Αναδόχου ή του αντιπροσώπου του 

και οι δαπάνες δειγματοληψίας και χημικής εξέτασης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Η δειγματοληψία θα 

ενεργείται κατά την κρίση της ΕΠ και θα αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής. Οι 

προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την ΕΠ για την τήρηση όσων 

αναφέρονται στις προδιαγραφές. 

Η ΕΠ αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη της παράδοσης των ειδών ή και μέρους αυτών σε 

περίπτωση που τα είδη δεν είναι αυτά που παρήγγειλε ή/και δεν πληρούν τις συνομολογημένες 

ιδιότητες ή όρους, αναφέροντας τους λόγους απόρριψης στο πρωτόκολλο απόρριψης. 

Τα απορριφθέντα είδη ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία 

που θα του ορίζεται, διαφορετικά η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των ειδών 

που απορρίφθηκαν από την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη 

δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο Ανάδοχος  να σημειώσει τις υπάρχουσες 

αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές αντιπαρατηρήσεις.  Η μη 

αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των αντιρρήσεων του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην ΕΠ κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος.  

Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας.  

 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις να παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το ¼ του χρόνου 

παράδοσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη 

λήξη του συμβατικού χρόνου.  Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα είδη δεν 

παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την 

αιτηθείσα παράταση. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός 

χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα 

ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα είδη.  

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και ύστερα από  εισήγηση της Επιτροπής 

διενέργειας του διαγωνισμού, ο συμβατικός  χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση 

επιτρέπεται μόνον όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που 

καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν 

επιβάλλονται  κυρώσεις. 
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Άρθρο 17 : Ευθύνες του Αναδόχου 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά 

με την εκτέλεση της προμήθειας. 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 

της Σύμβασης.  

 

Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Ανάδοχος  αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οι 

οποίες σχετίζονται με αυτήν, (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα 

κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση παράλειψης ή αμέλειας του Αναδόχου να υλοποιήσει οποιεσδήποτε από τις 

προαναφερόμενες υποχρεώσεις του, αυτές δύναται να τις υλοποιήσει το ΚΕΘΕΑ σε βάρος και για 

λογαριασμό του Αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το ΚΕΘΕΑ με 

αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση του Αναδόχου.  

 

Ο Ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει την απαίτησή του σε τρίτον, χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση του ΚΕΘΕΑ. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να 

αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  Καταγγελία εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής 

 

1.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την Προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, ή 

καθυστερεί την παράδοση αυτού, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠ.  

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 

2.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα.   

 

3.  Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠ βεβαιώνει με 

βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας 

καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία επέλευσης των 
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αποτελεσμάτων της καταγγελίας. 

Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα της 

προμήθειας προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το 

συγκεκριμένο τμήμα. Η καταγγελία επιφέρει και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης και την επιβολή των προβλεπομένων στο νόμο κυρώσεων. 

 

4.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα 

της προμήθειας που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με 

όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για 

ίδιες ή παρόμοιες προμήθειες κατά τον χρόνο της καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της 

συνολικής αξίας της εκτέλεσης της προμήθειας, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου 

Αναδόχου.    

 

4. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 

αποζημίωση για ζημία της, εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την 

καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

 

5. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που 

προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί πριν την καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της 

αξίας του τμήματος της προμήθειας που παραδόθηκε. 

 

 

Άρθρο 19 : Ματαίωση Έρευνας Αγοράς 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, διατηρεί το 

δικαίωμα σύμφωνα και με άρθρο το 21 του Π.Δ. 118/2007 της: 

 

1. Ματαίωσης, ακύρωσης, αναβολής, διακοπής της Έρευνας Αγοράς χωρίς καμία επιβάρυνσή της.  

2. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων και επανάληψής της με τροποποίηση ή μη των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Φορέα. 

4. Ματαίωσης των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις των υπό στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και 

β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007. 

5. Οριστικής ματαίωσης των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αγοράς στις εξής περιπτώσεις: 

i. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δε χρειάζεται πλέον την προμήθεια.  

ii. Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

iii. όταν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 

iv. όταν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε 

συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,  

v.  όταν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια  

 

Σε περίπτωση ματαίωσης, αναβολής, διακοπής της Έρευνας Αγοράς οι συμμετέχοντες σ’ αυτόν δεν 

θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. 

 

 

Άρθρο 20  : Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 

 

Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, 
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όπως ισχύουν κάθε φορά. 

 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν 

θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 

 

Επί   διαφωνίας,   κάθε   διαφορά   θα   λύεται   από   τα   Ελληνικά   Δικαστήρια   και συγκεκριμένα  τα  

Δικαστήρια  Αθηνών,  εφαρμοστέο  δε  δίκαιο  είναι  πάντοτε  το Ελληνικό. 

 

 

 

 

Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ 

 

 

 

Δρ. Γκιτάκος Βασίλειος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 

ΤΑ   ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ  ΕΞΗΣ: 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ   Μ.ΜΕ

ΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1

. 

ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΝΕΡΟΥ - ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ  (WATER FOR INJECTION) ΒP 5ml ΤΜΧ  72.000 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΠΟΥΛΩΝ ΝΕΡΟΥ (WATER 

FOR INJECTION) 
 

  
1.   Water for injection αμπούλα μιας χρήσης  
 
2.   Πλαστική φιάλη πολυαιθυλενίου 5ml  
 
3.  Ύδωρ για ενέσιμα να είναι στείρο,  ελεύθερο πυρετογόνων. 
 
4.   Ασυμβατότητες με μη υδατοδιαλυτές ουσίες, ελαιώδη ή αλκοολικά διαλύματα. Με        
άλατα αργύρου και μολύβδου. 
 
5.   Να καλύπτουν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα ιατροτεχνολογικά προίοντα 
σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕ.  
 
6. Το προϊόν να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την παραλαβή , η 

ημερομηνία παραγωγής τους να μην είναι προγενέστερη των δώδεκα (12) μηνών. 

 

7.   Να κατατεθεί με την προσφορά ένα (1)  δείγμα, για έλεγχο από την  

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του δ/μού.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο πίνακας συμμόρφωσης που ακολουθεί θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συμπεριληφθεί 

συμπληρωμένος στην Τεχνική Προσφορά, με τη σειρά, την τάξη και την αρίθμηση που εμφανίζεται. 

 

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή 

επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 

 

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο ή ένας αριθμός που σημαίνει 

υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση, θεωρούμενα ως 

απαράβατοι όροι σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως 

απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

 

Αν η στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» δεν έχει συμπληρωθεί με τη λέξη «ΝΑΙ» ή με κάποιον αριθμό, τότε η 

προδιαγραφή δεν είναι απαράβατος όρος. Προσφορές που δεν καλύπτουν τους μη απαράβατους 

όρους ή αποκλίνουν από αυτούς δεν απορρίπτονται.  

 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ / ΟΧΙ εάν η 

αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει 

την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν 

αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση 

ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 

 

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής 

Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές 

τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή 

αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου 

Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήματος 

καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων του.  

 

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα στο 

τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα 

σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη 

προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). 

 

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ και η 

παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.  

 

Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά 

την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.  

 

Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, τότε η 

απάντηση θεωρείται αρνητική. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΝΕΡΟΥ - ΥΔΩΡ ΓΙΑ 
ΕΝΕΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (WATER FOR 
INJECTION) BP 5ml  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 72.000τμχ 

ΝΑΙ   

2 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΦΙΑΛΗ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 5ML 

ΝΑΙ   

3 ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΙΡΟ  

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΥΡΕΤΟΓΟΝΩΝ  

ΝΑΙ   

4 ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΜΕ ΜΗ 

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΛΑΙΩΔΗ 

Η΄ΑΛΚΟΟΛΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. ΜΕ 

ΑΛΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ 

ΝΑΙ   

5 ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΕ 

ΝΑΙ   

6 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ WATER 
FOR INJECTION ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥΣ  ΟΧΙ 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ 
 

ΝΑΙ   

7 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  WATER 

FOR INJECTION  

ΝΑΙ   

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ  

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Η ΑΞΙΑ 

ΜΕ ΦΠΑ 

και πάσης 

φύσεως 

φόρους και 

κρατήσεις 

  

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΩΔΙΚ

ΟΣ 

ΠΑΡΑΤ

ΗΡΗΤΗ

ΡΙΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΤΗΡΙ

ΟΥ 

ΤΙΜΩΝ 

1 

ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΝΕΡΟΥ - ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ  

(WATER FOR INJECTION) ΒP 5ml 

72.000 

    

  

   ΣΥΝΟΛΟ      

 

 

 

Στην καθαρή αξία της προσφερόμενης τιμής του αναδόχου θα γίνει κράτηση 0,10% υπέρ 
ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθρο 4 παρ.3 Ν.4013/2011), παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής 
Υγείας (άρθρο 3, Ν.3580/2007) και 4% φόρος εισοδήματος  (Ν.4172/2013). 

 

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

 

                                         

 

Στην Αθήνα σήμερα την ____________ ημέρα _____________ μεταξύ: 

 

1. Αφενός μεν του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)», που εδρεύει στη Σίνδο Ν. Θεσσαλονίκης και έχει 

τις διοικητικές του υπηρεσίες  στην  Αθήνα  (οδός  Σορβόλου  αριθ.  24,  Μετς),  µε  Α.Φ.Μ.  

090047671  (∆.Ο.Υ. Ιωνίας  Θεσ/νίκης),    όπως  εκπροσωπείται  νόµιµα  κατά  την  υπογραφή  του  

παρόντος ……………………………….. , το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας  «η 

Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου 

2. Της εταιρίας με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στ…………………………, 

οδός……………………………….ΑΦΜ …………… , Δ.Ο.Υ. ………………………..  και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τ………………………………….και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο 

Ανάδοχος»,   

 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

Σε συνέχεια της Έρευνας Αγοράς που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με τους από 

………………….. όρους συμμετοχής και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο , ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 

υλοποίηση της προμήθειας «Αμπούλων νερού (water for injection) 5ml ποσότητας 72.000 

τεμαχίων, για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες 

του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην  Αθήνα», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και  προϋποθέσεις που 

ορίζονται στους όρους συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) και το παρόν  Συμφωνητικό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η «προμήθεια Αμπούλων νερού (water for injection) 5ml 

ποσότητας 72.000 τεμαχίων, για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής συρίγγων που 

υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ στην  Αθήνα»,   (εφεξής η «Προμήθεια»). 

 

Τα προς προμήθεια είδη  είναι :   

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ   Μ.ΜΕ

ΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΝΕΡΟΥ - ΥΔΩΡ ΓΙΑ ΕΝΕΣΙΜΑ  (WATER FOR INJECTION) ΒP 5ml ΤΜΧ 72.000 

 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Έρευνας Αγοράς και την Τεχνική Προσφορά του 

αναδόχου (Παράρτημα II).  

 

Επίσης στο αντικείμενο του παρόντος περιλαμβάνεται και κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση 

που περιγράφεται αναλυτικά στην παρούσα σύμβαση και στα παραρτήματά της.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2.   ΤΙΜΗΜΑ 

 

1. Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση της Προμήθειας από τον Ανάδοχο, ανέρχεται στο 

ποσό των  ……………………………………………………(…………………………..  €) (σύμφωνα με την 

οικονομική του προσφορά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και  πάσης φύσεως φόρων, 

δαπανών και εξόδων του αναδόχου και κάθε εν γένει παρακράτηση σχετική με την εκτέλεση της 
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συγκεκριμένης Προμήθειας.  

 

1. Το ανωτέρω  τίμημα νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνες 

του Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής της Έρευνας Αγοράς. Επίσης όλες οι τυχόν 

επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, δηλαδή 

μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων 

του προσωπικού και γενικά κάθε άλλη δαπάνη, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενη (π.χ. 

μεταφορικά, μικροϋλικά, μικροεργασία,  κ.λ.π., καθώς και όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων),  

βαρύνουν τον Ανάδοχο.   

 

2. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι το ανωτέρω τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρούσας, και δεν υπόκειται σε αύξηση, αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία, ούτε και με την επίκληση της απρόοπτης μεταβολής συνθηκών 

(άρθρο 388 Α.K) 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3.   ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

 

Ο χρόνος εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του συνόλου της προμήθειας είναι ένας (1) έτος  

από την υπογραφή της σύμβασης και αφορά  την προμήθεια των Αμπούλων νερού (water for 

injection) 5ml ποσότητας 72.000 τεμαχίων,  για ένα έτος  για τις ανάγκες της δράσης ανταλλαγής 

συρίγγων που υλοποιούν οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ σε Αθήνα.   Εντός του ανωτέρω 

χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τμηματικά τα προϊόντα στις εγκαταστάσεις 

που θα υποδειχθούν από το ΚΕΘΕΑ. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη με δικά του μέσα, ευθύνη και δαπάνες, 

μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα  σύμβαση.  

Ειδικότερα, η παράδοση των αμπούλων νερού  θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

ΚΕΘΕΑ και κατόπιν σχετικής παραγγελίας που θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο μέσω  FAX ή μέσω  

ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών τα είδη που θα του 

ζητηθούν στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει το ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα.    

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, αφού πραγματοποιηθεί ο 

προβλεπόμενος από την έρευνα αγοράς  και τη σύμβαση μακροσκοπικός έλεγχος και θα συντάσσεται 

σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Σε περίπτωση που η ΕΠ αμφιβάλλει για την ποιότητα, την 

κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών παραδιδόμενων από τον προμηθευτή ή εάν 

διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους 

διακήρυξης, τότε η επιτροπή παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναμφισβήτητο δικαίωμα να μην 

παραλάβει το είδος ή τα είδη. 

Ο Μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η οποία ελέγχει, εάν  οι αμπούλες 

νερού που παραδίδονται, ανήκουν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο κατασκευής, που αξιολογήθηκε από 

την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, ώστε να μην προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο είδος αμπούλων 

νερού, που δεν αξιολογήθηκε. 

Για  όλα τα είδη και κάθε φορά που θα διαπιστώσει υποψία ως προς την ποιότητα, ή καταλληλότητα 

των προϊόντων,  η ΕΠ μπορεί να καλεί τον Ανάδοχο για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την 

άρση των αμφισβητήσεων που προκύπτουν ως προς την ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών. 

Στην περίπτωση που δημιουργείται αμφιβολία στην ΕΠ όσον αφορά την ποιότητα, προέλευση, 

κατηγορία και κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα του προς προμήθεια είδους πρέπει να λαμβάνεται 

δείγμα το οποίο θα αποστέλλεται για έλεγχο στειρότητας και λοιπούς φυσικοχημικούς ελέγχους σε 
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εργαστήριο του ΕΟΦ. Τα δείγματα θα λαμβάνονται παρουσία του Αναδόχου ή του αντιπροσώπου του 

και οι δαπάνες δειγματοληψίας και χημικής εξέτασης θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.  Η δειγματοληψία θα 

ενεργείται κατά την κρίση της ΕΠ και θα αναγράφεται τούτο στο πρωτόκολλο παραλαβής. Οι 

προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την ΕΠ για την τήρηση όσων 

αναφέρονται στις προδιαγραφές. 

Η ΕΠ αποφασίζει για την παραλαβή ή απόρριψη της παράδοσης των ειδών ή και μέρους αυτών σε 

περίπτωση που τα είδη δεν είναι αυτά που παρήγγειλε ή/και δεν πληρούν τις συνομολογημένες 

ιδιότητες ή όρους, αναφέροντας τους λόγους απόρριψης στο πρωτόκολλο απόρριψης. 

Τα απορριφθέντα είδη ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία 

που θα του ορίζεται, διαφορετικά η Αναθέτουσα αρχή δικαιούται να αγοράσει την ποσότητα των ειδών 

που απορρίφθηκαν από την ελεύθερη αγορά, η δε επί πλέον διαφορά τιμής και κάθε άλλη πρόσθετη 

δαπάνη βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Στα πρακτικά απορρίψεως των διαφόρων ειδών, δύναται ο Ανάδοχος  να σημειώσει τις υπάρχουσες 

αντιρρήσεις του επί των οποίων η επιτροπή πρέπει να σημειώσει τις σχετικές αντιπαρατηρήσεις.  Η μη 

αναγραφή σχετικών αντιπαρατηρήσεων δημιουργεί απόδειξη για την αλήθεια των αντιρρήσεων του 

Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην ΕΠ κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος.  

Σε καμία περίπτωση ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της παραγγελίας.  

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί η προμήθεια, γίνει η αποπληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα 

συμβαλλόμενα μέρη  κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4.   ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

1.  Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από 

γνωμοδότηση της ΕΠ να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του 

Αναδόχου που πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  

2.  Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου το είδος δεν παραλαμβάνεται από την ΕΠ της Αναθέτουσας 

Αρχής μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα εάν το αίτημα του 

Αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. 

3.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αιτιολογημένης και καλόπιστης μετάθεσης 

του συμβατικού χρόνου παράδοσης για συνολικό χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και στις 

περιπτώσεις αυτές η ΕΠ θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο. 

 

Οι μεταθέσεις της προθεσμίας εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5.   ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 

1.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας 

σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των 

λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του Αναδόχου οι κυρώσεις 

που προβλέπονται στο Π.Δ.118/2007 καθώς και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία, αλλά και στους 

σχετικούς όρους συμμετοχής.  

2.  Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και 

δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, 

χωρίς να παραδώσει το είδος.  

Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 
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εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο 

της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με το 

ΠΔ 118/2007. 

3. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΠ και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του 

Αναδόχου ή/και θα καταβάλλονται από τον ίδιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6.   ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ  

 

1.  Η προμήθεια που προβλέπεται να εκτελεσθεί και παραδοθεί στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και 

ο τρόπος παράδοσής της ή εκτέλεσής της, πρέπει να συμφωνεί, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα 

στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματά της. 

2.  Ο Ανάδοχος  υποχρεούται να παραδώσει τα είδη καινούργια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές των όρων συμμετοχής, που είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική 

προσφορά του Αναδόχου και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου. 

3.  Την ευθύνη για την υλοποίηση της Προμήθειας, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο 

παράδοσής του, έχει ο Ανάδοχος.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Έρευνας Αγοράς. 

Για την εξόφληση του ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει: α) τα προβλεπόμενα φορολογικά 

παραστατικά β)  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητας σε ισχύ κατά το χρόνο πληρωμής. 

Η πληρωμή του Αναδόχου, θα γίνεται για κάθε τμηματική παραλαβή και οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό 

διάστημα  60 ημερολογιακών ημερών  με τη σύνταξη του πρωτόκολλου παραλαβής από την αρμόδια 

επιτροπή παραλαβής του ΚΕΘΕΑ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

1.  Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα 

προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με το νόμο, τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών.  

2.  Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που 

προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, αστικά και ποινικά για οποιοδήποτε ατύχημα ή 

τραυματισμό ή βλάβη του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής ή του προσωπικού του ή 

οποιουδήποτε τρίτου, που θα συμβεί κατά την εκτέλεση των εργασιών ή/και του όλου έργου ή εξ’ 

αιτίας τούτου, τυχαία ή από υπαιτιότητα αυτού ή του προσωπικού του και των εν γένει 

προστεθέντων του. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης της Προμήθειας . 

  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9.   ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 

Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά ή/και μέρος ή/και 

το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συμφωνούνται με αυτή σε οποιοδήποτε τρίτο, 

ή/και να ορίσει υπεργολάβο ή.και να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση της Προμήθειας.  Κάθε 
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τέτοια τυχόν μεταβίβαση ή εκχώρηση είναι άκυρη και χωρίς έννομα αποτελέσματα για την Αναθέτουσα 

Αρχή.   

 

 

ΑΡΘΡΟ 10.   ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

 

1.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται πλήρους αποζημίωσης για κάθε ζημία της που ενδεχομένως 

προκληθεί σε αυτήν σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή των 

Παραρτημάτων της από πλευράς Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για 

την υλοποίηση της προμήθειας.  

2.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, 

αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με 

την εκ μέρους του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των Συμβατικών υποχρεώσεων, καθώς και 

σε κάθε περίπτωση δικαστικής ή και εξώδικης διαφοράς της με τρίτο σε σχέση με την εκτέλεση 

της Σύμβασης και την υλοποίηση της προμήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι η Αναθέτουσα Αρχή 

τον ενημέρωσε γραπτώς και εγκαίρως για την ύπαρξη της διαφοράς αυτής και ότι η εν λόγω 

διαφορά αφορά την εκτέλεση της Προμήθειας που ανέλαβε ο Ανάδοχος.  

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11.   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

1.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) Ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την Προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, ή 

καθυστερεί την παράδοση αυτού, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες οχλήσεις της ΕΠ.  

β) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί 

η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 

σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του 

επαγγέλματός του. 

 

2.  Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει 

εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της 

καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η 

Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση 

θεραπευθείσα.   

 

3.  Εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την καταγγελία της Σύμβασης, η ΕΠ βεβαιώνει με 

βάση τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας 

καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία επέλευσης των 

αποτελεσμάτων της καταγγελίας. 

Σε περίπτωση καταγγελίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση για το μη εκτελεσθέν τμήμα της 

προμήθειας προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων ως προς το 

συγκεκριμένο τμήμα. Η καταγγελία επιφέρει και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης και την επιβολή των προβλεπομένων στο νόμο κυρώσεων. 

 

4.  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατά την κρίση της να αναθέσει με χρέωση του Αναδόχου το τμήμα 

της προμήθειας που θα παραμένει ανεκτέλεστο μετά την καταγγελία σε οποιονδήποτε τρίτο με 
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όρους αντίστοιχους αυτών της Σύμβασης ή έστω με όρους ανάλογους των προσφερομένων για 

ίδιες ή παρόμοιες προμήθειες κατά τον χρόνο της καταγγελίας, η δε τυχόν επιπλέον διαφορά της 

συνολικής αξίας της εκτέλεσης της προμήθειας, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου εκπτώτου 

Αναδόχου.    

 

5.  Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 

αποζημίωση για ζημία της, εξαιτίας της ως άνω καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την 

καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. 

 

7. Η καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που 

προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες που έχουν 

εκτελεσθεί πριν την καταγγελία, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της 

αξίας του τμήματος της προμήθειας που παραδόθηκε. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12.   ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

 

2. 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 πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός πέντε (5) περαιτέρω 

ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 

προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13.   ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

1.  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει -κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, μετά τη λήξη της ή με άλλο τρόπο λύση 

αυτής- εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση της προμήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, 

και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 

 

2.  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την Προμήθεια χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με 

κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

3.  Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο των ως άνω υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή  

δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ζημίας της, όπως και την παύση 

κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, διατηρεί δε το 

δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο της προμήθειας. 

 

4.  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούνται να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες 

που περιήλθαν σ' αυτές κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας και 

αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή λειτουργίας της Προμήθειας 

ή του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 14.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η παρούσα Σύμβαση δύναται  να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν γραπτώς προς τούτο τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 24   του Π.Δ. 118/2007. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15.   ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους 

όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά ισχύουν τα προβλεπόμενα στους όρους συμμετοχής και στην Προσφορά του 

Αναδόχου, μόνον εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ερμηνεία και την εφαρμογή της Σύμβασης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16.   ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους ή μεταξύ της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Παραλαβής και του Αναδόχου σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την 

εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία ενός (1) 

μήνα το αργότερο από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας 

και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

 

 

 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος / Θέση 

Σφραγίδα 

Για τον Ανάδοχο: 

 

Υπογραφή 

Ονοματεπώνυμο 

Τίτλος / Θέση 

Σφραγίδα 

 

 

 

 

 

 

 


