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Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 14o /Θέμα 24ο/07-05-2019 
Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια 
Επιβατικού Αυτοκινήτου, προϋπολογιστικής δαπάνης 18.000 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24%, πληρωτέας σε 12 (δώδεκα) τριμηνιαίες ισόποσες δόσεις,  με κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει  
χαμηλότερης συνολικής τιμής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα 
άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016  & σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ν. 4605/2019 
(Α52) αριθ. 43, (CPV: 34110000-1), ΚΑΕ 9349. 
          Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών προσφορών στο Γραφείο 
Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 16/08/2019, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14.30. 
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19/08/2019 και ώρα 10.00. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και 
επιστρέφονται από την Υπηρεσία.  
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο Φάκελο  σε δύο 
έντυπα (πρωτότυπο – αντίγραφο). 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί το διαγωνισμό. 
- Ο αριθμός πρωτοκόλλου της  πρόσκλησης. 
- Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης) προθεσμίας υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού. 
- Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα). 
 
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία 
και ειδικότερα τα εξής: 
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- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο 
μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε αυτόν τοποθετούνται επί 
ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι  : 
 
Α) Προσφερόμενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά (η τεχνική προσφορά πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για το προσφερόμενο είδος, εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια 
κλπ από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της πρόσκλησης). 
 
Β) Συμπληρωμένος Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών  
 
- ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα 
στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον  φάκελος «Οικονομική 
Προσφορά» πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απόρριψης, τα κάτωθι  :  
 
Α)  την οικονομική προσφορά  
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - (τιμή τμχ) 
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ. 
Η τιμή βάσει του Ν. 3918/11 άρθρο 13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 7 του 
άρθρου 14 του Ν.4052/2012 θα είναι επί ποινής αποκλεισμού ίση ή κατώτερη του ισχύοντος 
παρατηρητηρίου (εάν υπάρχει) κατά την κατάθεση της προσφοράς.  
Για τα είδη που δεν είναι καταχωρημένα στο Π.Τ. κατατίθεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.   
- Οι τιμές θα δίδονται ως εξής: 
Ι. Συνολική τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α. 
ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
Η συνολική τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των 
προσφορών. 
- Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο 
νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
   Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει  χαμηλότερης τιμής. 
 
  ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΑΡAIΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:  
- Η  προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα τιμή. 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Α/Α Είδος προμήθειας Τιμή μονάδας Συνολική τιμή 
άνευ ΦΠΑ  

Συνολική τιμή 
με ΦΠΑ 

1     

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 360 ημέρες. 
Οι προσφέροντες αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης.  
Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Α. 
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ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: η διάρκεια της σύμβασης ισχύει για 60 ημέρες. 
 
Η εταιρία που θα μειοδοτήσει υποχρεούται πριν την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει 
στο Γραφείο Προμηθειών προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:  
 
         Α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 1) τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και 2) το Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). 
         Β) Φορολογική Ενημερότητα  
         Γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
         Δ) Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης 5% 
          
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.kavalahospital.gr) 
                                 
                                    
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 
 
                                     
                                   

http://www.kavalahospital.gr/
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Παράρτημα Α. Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συμμόρφωσης 

 

ΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

1.1 
Το όχημα πρέπει να είναι προϊόν σειράς, επιβατικό καινούργιο, σύγχρονης 
κατασκευής, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεώτερο) και κατάλληλο 
μορφολογικά για επιβατικό όχημα. 

 

1.2 
Το όχημα πρέπει να είναι κατασκευής από 1/1/2017 και μετά και να έχει Δελτίο 
Κοινοποίησης Έγκρισης Τύπου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 

 

1.3 
Να είναι κλειστού ενιαίου αμαξώματος και καταλλήλων διαστάσεων για άνετη 
μεταφορά πέντε (5) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του οδηγού). 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
2.1 Να δοθούν τα ακόλουθα στοιχεία:  

2.1.1 Εργοστάσιο κατασκευής.  

2.1.2 Τύπος - Μοντέλο Οχήματος.  

2.1.3 Έκδοση Εξοπλισμού.  

2.2 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ  

2.2.1 
Βενζινοκινητήρας, τετράχρονος, άμεσου ψεκασμού ή νεότερου τύπου, με κυβισμό από 
1300 έως και 1400 κυβικών εκατοστών. 

 

2.2.2 Απαιτούμενη ισχύς τουλάχιστον 100 ΡS.  

2.2.3 Απαιτούμενη ροπή τουλάχιστον 130 ΝΓΠ.  

2.2.4 
Οι εκπομπές ρύπων πρέπει να ικανοποιούν την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική 
νομοθεσία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. 

 

2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ  
 Συμπλέκτης  

2.3.1 
Να είναι ενός (1) δίσκου, ξηρού τύπου και να λειτουργεί υδραυλικά ή μηχανικά, ή 
διπλού συμπλέκτη ξηρού ή υγρού τύπου. 

 

 Κιβώτιο ταχυτήτων 
 

2.3.2 
Το κιβώτιο ταχυτήτων να έχει τουλάχιστον πέντε (5) συγχρονισμένες ταχύτητες 
εμπρόσθιας κίνησης και μία (1) όπισθεν. 

 

2.3.3 
Να περιγράφει το προσφερόμενο σύστημα μετάδοσης και να δοθούν οι σχέσεις 
ταχυτήτων του κιβωτίου. 

 

 ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
 

2.3.4 
Η τελική ταχύτητα του οχήματος να είναι τουλάχιστον 160 Km/h και η επιτάχυνσή του 
να είναι μικρότερη από 16 δευτερόλεπτα (sec), για την ανάπτυξη 100 Km/h από στάση. 

 

2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

2.4.1 
Το τιμόνι να είναι στο αριστερό μέρος, με σύστημα αυτόματης επαναφοράς, να μπορεί 
να κλειδώνει και να διαθέτει σύστημα υποβοήθησης. 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
 

2.4.2 
Να φέρει εργοστασιακό σύστημα ανάρτησης, με αποσβεστήρες τηλεσκοπικούς σε 
κάθε τροχό, το οποίο να εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή, ευσταθή και ασφαλή κίνησή 
του. 

 

2.4.3 Να δοθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
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2.4.3.1 Τύπος Εμπρόσθιας Ανάρτησης. 
 

2.4.3.2 Τύπος Πίσω Ανάρτησης. 
 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 
 

2.5.1 Να φέρει ανεξάρτητο, υδραυλικό, διπλού κυκλώματος με υποβοήθηση τύπου SERVO. 
 

2.5.2 
Η πέδηση να γίνεται εμπρός με αεριζόμενους δίσκους και πίσω με απλούς ή 
αεριζόμενους δίσκους. 

 

2.5.3 
Να υπάρχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (Α.Β.S.) τελευταίας γενιάς, 
ηλεκτρονικός κατανεμητής πέδησης καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας. 

 

2.5.4 Να υπάρχει χειροπέδη που να εξασφαλίζει την ασφαλή στάθμευση 
 

2.6 ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΖΑΝΤΕΣ 
 

2.6.1 
Οι τροχοί (σώτρα) να είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα ή από ελαφρύ κράμα 
αλουμινίου μεγάλης αντοχής. 

 

2.6.2 

Τα ελαστικά να είναι ακτινωτού τύπου (RADIAL) καινούργια, όχι από αναγόμωση, 
χωρίς αεροθαλάμους (TUBELESS), κατάλληλα για εντός και εκτός δρόμου χρήση, να 
έχουν έγκριση τύπου και να ανταποκρίνονται στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
Ε.Τ.R.Τ.Ο. (European Tyre and Rime Technical Organization). 

 

2.6.3 
Η ημερομηνία κατασκευής των ελαστικών να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες από την 
ημερομηνία παραλαβής του οχήματος. 

 

2.6.4 

Οι διαστάσεις των τροχών και των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα 
από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο τύπο οχήματος, να παρέχουν την 
καλύτερη δυνατή πρόσφυση, ο δε κωδικός ταχύτητας των ελαστικών επισώτρων να 
καλύπτει την ανώτατη ταχύτητα του οχήματος. 

 

2.6.5 
Οι διαστάσεις των ελαστικών και η έκδοση των σωρών να είναι αυτές που προβλέπει ο 
κατασκευαστικός οίκος, το εργοστάσιο παραγωγής του οχήματος ανάλογα με την 
έκδοση εξοπλισμού που προσφέρεται. 

 

2.6.6 
Να υπάρχει εφεδρικός τροχός σε ανάλογη θέση αποθήκευσης συνοδευόμενος από τα 
απαραίτητα εργαλεία για την αντικατάσταση τροχού. 

 

2.6.7 Να αναφερθούν τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά : 
 

2.6.7.1 
0 τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ελαστικών, του εφεδρικού τροχού, και 
το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης αυτών. 

 

26.7.2 Ο τύπος και οι διαστάσεις των προσφερόμενων ζαντών. 
 

2.7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ - ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
 

2.7.1 
Το μεταξόνιο του οχήματος να είναι μεγαλύτερο από 2,50 μέτρα και το εξωτερικό 
ύψος του οχήματος, χωρίς κεραία, ράγες ή μπάρα οροφής, να είναι τουλάχιστον 1,44 
μέτρα. 

 

2.7.2 
Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, με όρθια τα πίσω καθίσματα και έως την 
εταζέρα να είναι τουλάχιστον 350 λίτρα. 

 

2.7.3 
0 χώρος αποσκευών να είναι εργοστασιακής κατασκευής, και να δηλωθεί ο ακριβής 
όγκος σε λίτρα. 

 

2.8 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 
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 Να αναφερθούν οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου, ως ακολούθως: 
 

2.8.1 Αστική - Εντός πόλεως κατανάλωση (L/100Km). 
 

2.8.2 Υπεραστική - Εκτός πόλεως κατανάλωση (L/100Km). 
 

2.8.3 Συνδυασμένη - Μικτή κατανάλωση (L/100Km). 
 

2.8.4 Οι εκπομπές C02 σε μικτό κύκλο. 
 

2.9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

2.9.1 
Το όχημα να φέρει σε όλα τα καθίσματα και για όλους τους επιβαίνοντες 
προσαρμοσμένα υποστηρίγματα κεφαλής, σύμφωνα με τις διατάξεις των κανονισμών 
ασφάλειας. 

 

2.9.2 
Το όχημα να φέρει ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβαίνοντες, εκ των οποίων 
τουλάχιστον οι τέσσερις (4) να είναι αυτόματες τριών σημείων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των κανονισμών ασφαλείας. 

 

2.9.3 
Να φέρει τουλάχιστον έξι (6) αερόσακους, εκ των οποίων οι δυο (2) να είναι μετωπικοί 
αερόσακοι οδηγού-συνοδηγού. 

 

2.9.4 Να φέρει πλευρικές δοκούς ασφαλείας σε όλες τις θύρες. 
 

2.9.5 
Να περιγραφούν αναλυτικά όλα τα προσφερόμενα συστήματα ενεργητικής και 
παθητικής ασφάλειας. 

 

2.10 ΑΜΑΞΩΜΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

2.10.1 
Το αμάξωμα να είναι ισχυρής μεταλλικής κατασκευής, να έχει καλή μόνωση έναντι του 
ήχου και της θερμότητας και να έχει ανθεκτική επένδυση που να επιδέχεται 
καθαρισμού. 

 

2.10.2 Να έχει τέσσερις (4) ή πέντε (5) ανοιγόμενες πόρτες με κρύσταλλα ασφαλείας. 
 

2.10.3 Όλες οι πόρτες να είναι μεταλλικές και να ασφαλίζουν. 
 

2.10.4 Στο θάλαμο των επιβατών να υπάρχουν τοποθετημένα ένα ή δύο φωτιστικά σώματα. 
 

2.10.5 Να υπάρχει φωτισμός στο χώρο αποσκευών. 
 

2.10.6 
Το δάπεδο να έχει προστατευτικό τάπητα σκούρας απόχρωσης και επιπλέον του εν 
λόγω τάπητα να υπάρχουν και προστατευτικά πατάκια τα οποία να είναι αποσπώμενα 
για να πλένονται. 

 

2.10.7 Να φέρει ηλεκτρικά παράθυρα τουλάχιστον εμπρός. 
 

2.10.8 
Ο χειρισμός των παραθύρων να γίνεται για το καθένα ξεχωριστά, αλλά και από τον 
Οδηγό για τα ηλεκτρικά παράθυρα. 

 

2.10.9 Τα καθίσματα να είναι άνετα και να φέρουν επένδυση αντιιδρωτικού υλικού. 
 

2.10.10 Η πρόσβαση της δεξαμενής του καυσίμου να ασφαλίζει. 
 

2.10.11 
Να φέρει στο μπροστινό τμήμα άγκιστρο ή άλλη κατάλληλη διάταξη για την ασφαλή 
και χωρίς φθορά ρυμούλκηση σε περίπτωση ακινητοποίησής του. 
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2.10.12 
Να φέρει εργοστασιακό σύστημα θέρμανσης και ψύξης (Clima) με ανάλογη 
θερμαντική και ψυκτική ικανότητα και με ρυθμιζόμενη παροχή αέρα. 

 

2.10.13 Να υπάρχει σύστημα διοχέτευσης αέρα προς το αλεξήνεμο. 
 

2.10.14 
Να φέρει όλα τα φώτα που προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. και επιπλέον, φώτα ομίχλης 
τουλάχιστον πίσω, φώτα οπισθοπορείας που θα λειτουργούν αυτόματα μόλις τεθεί η 
όπισθεν και φώτα πέδησης. 

 

2.10.15 
Το όχημα να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και δείκτες 
παρακολούθησης της λειτουργίας του κινητήρα και γενικά της πορείας του οχήματος 
και να έχει οπωσδήποτε τα παρακάτω: 

 

2.10.16 Ταχύμετρο. 
 

2.10.17 Δείκτη ποσότητας καυσίμου και όργανο θερμοκρασιών. 
 

2.10.18 Ενδεικτική λυχνία ελλιπούς φόρτισης του συσσωρευτή ή άλλου ενδεικτικού οργάνου. 
 

2.10.19 Ηχητικό όργανο.  
 

2.10.20 Δύο (2) αλεξήλια οδηγού - συνοδηγού. 
 

2.10.21 Δυο (2) ρυθμιζόμενους εξωτερικούς καθρέπτες και έναν αντιθαμβωτικό εσωτερικό. 
 

2.10.22 
Υαλοκαθαριστήρα ή υαλοκαθαριστήρες τουλάχιστον τριών (3) ταχυτήτων ή αυτόματο 
με αισθητήρα βροχής και σύστημα πλύσεως αλεξήνεμου με νερό. 

 

2.10.23 
Να φέρει πίσω υαλοκαθαριστήρα με σύστημα πλύσεως εφόσον προβλέπεται από την 
έγκριση τύπου. 

 

2.10.24 Αντίσταση αποθάμβωσης πίσω ανεμοθώρακα. 
 

2.10.25 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας συστήματος Α.Β.S. και λειτουργίας αερόσακων. 
 

2.10.26 Χειριστήρια συστήματος θέρμανσης - ψύξης - αερισμού. 
 

2.10.27 Εργοστασιακό ράδιο CD με ηχεία και κεραία. 
 

2.10.28 Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό. 
 

2.11 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
 

2.11.1 
Να φέρει συσσωρευτή 12 Volts, κατάλληλης χωρητικότητας και έντασης εναλλάκτη, 
τοποθετημένο σε κατάλληλη και ασφαλή υποδοχή. 

 

2.11.2 Ο συσσωρευτής να έχει αντιπαρασιτική διάταξη με γειωμένο τον αρνητικό πόλο. 
 

2.11.3 
Να κατατεθεί δήλωση του προμηθευτή ότι, ο συσσωρευτής και ο εναλλάκτης είναι 
κατάλληλοι και μπορούν να ανταποκριθούν στις καταναλώσεις του οχήματος σε 
ηλεκτρικό ρεύμα. 

 

2.11.4 
Να δοθούν ο τύπος, η τάση, η χωρητικότητα του συσσωρευτή και η ένταση του 
εναλλάκτη. 

 

2.12 ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 
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2.12.1 

Κάθε όχημα να συνοδεύεται απαραίτητα, τουλάχιστον από μία πλήρη σειρά 
εργαλείων - παρελκομένων αμέσου εξυπηρέτησης (εργαλεία αλλαγής τροχού, 
κατσαβίδι, πένσα, κ.λπ.), τοποθετημένων σε ειδικό σάκο ή κιβώτιο. 
Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ισχυρής κατασκευής, επιχρωμιωμένα ή να έχουν 
υποστεί αντιοξειδωτική προστασία και σκλήρυνση και να αναφέρονται με λεπτομέρεια 
στην προσφορά του προμηθευτή. 

 

2.12.2 Εκτός των ανωτέρω κάθε όχημα να συνοδεύεται από τον παρακάτω εξοπλισμό: 
 

2.12.3 Ένα (1) αρθρωτό τρίγωνο ασφαλείας (στάθμευσης). 
 

2.12.4 Δύο (2) αντανακλαστικά γιλέκα. 
 

2.12.5 
Ένα (1) ζεύγος αντιολισθητικές αλυσίδες, ευκόλως προσθαφαιρούμενες, χωρίς να 
χρειάζεται μετακίνηση του οχήματος, τοποθετημένες σε ειδική θήκη. 

 

2.12.5 
Ένα (1) πυροσβεστήρα με καθαρό βάρος τουλάχιστον τριών (3) κιλών που να καλύπτει 
το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), σταθερά 
τοποθετημένο. 

 

2.12.6 

Ένα (1) πλήρες φαρμακείο σε ανάλογο κουτί, το οποίο να περιέχει τα κατωτέρω: 
• Οινόπνευμα 
• Ιώδιο τύπου ΒETADINE ή ισοδύναμο 
• Οξυζενέ 
• Αντιβιοτικό αερόλυμα τύπου ΡULVO ή ισοδύναμο 
• Γάζες (1 πακέτο μη αποστειρωμένες) 
• Γάζες (1 πακέτο αποστειρωμένες) 
• Βαμβάκι (1 πακέτο) 
• Επιδέσμους ελαστικούς μεσαίου μεγέθους (3τεμάχια) 
• Αυτοκόλλητες ταινίες τύπου Ηansaplast (1 κουτί) ή ισοδύναμο 
• Φυσιολογικό ορό Ν/S 0,9% 10ml (15 αμπούλες) 
• Αμμωνία 
• Αντιισταμινική αλοιφή τύπου Fenistil ή ισοδύναμο 
• Ψαλίδι 
• Επιδεσμική ταινία τύπου Durapore ή ισοδύναμο 

 

2.12.7 Ένα (1) Φακό LED αρίστης ποιότητας και ισχυρού φωτός. 
 

3. ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

3.1 Εγγύηση για μηχανικά μέρη τουλάχιστον 2 έτη. 
 

3.2 Εγγύηση για διάτρηση από σκουριά τουλάχιστον 12 έτη. 
 

3.3 Εγγύηση για το χρώμα τουλάχιστον 3 έτη. 
 

3.4 
0 προμηθευτής να εγγυηθεί την υποστήριξη του οχήματος σε ανταλλακτικά και 
οργανωμένο σέρβις, τουλάχιστον για μία δεκαετία από την παράδοσή του. 

 

3.5 
0 προμηθευτής υποχρεούται μαζί με την τεχνική προσφορά του να υποβάλλει 
κατάσταση του δικτύου εξυπηρέτησης συνεργείων σε όλη τη Χώρα. 

 

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

4.1 

Να κατατεθούν τα φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, και φωτογραφίες με τον 
εξοπλισμό του για την καλύτερη αντίληψη του προσφερομένου οχήματος, καθώς και 
αντίγραφο κοινοποίησης έγκρισης τύπου του οχήματος από χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα . 
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4.2 
Υπεύθυνη δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της κατατιθέμενης, συγκεκριμένης έκδοσης, 
αντιστοιχούν στον εξοπλισμό που φέρει από το εργοστάσιο κατασκευής και όπως αυτό 
φαίνεται από τα φυλλάδια που έχουν κατατεθεί βάσει της έκδοσης προσφοράς. 

 

5. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ 
 

5.1 
Κάθε όχημα να συνοδεύεται με δυο (2) πλήρεις σειρές τεχνικών εγχειριδίων οδηγιών, 
χειρισμού και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

 

6. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

6.1 

0 προμηθευτής υποχρεούται να μεριμνήσει και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών για την έκδοση 
και παραλαβή Πινακίδων Κυκλοφορίας τις οποίες και θα τοποθετήσει στο όχημα πριν 
την παράδοση του στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Το Γενικό 
Νοσοκομείο Καβάλας θα χορηγήσει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και 
έγγραφα που χρειάζονται από την μεριά του για την έκδοση των Πινακίδων 
Κυκλοφορίας. 

 

7. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

7.1 

Ο προμηθευτής υποχρεούται με δικές του δαπάνες να μεριμνήσει και να προβεί στην 
τοποθέτηση οποιοσδήποτε σήμανσης και λογότυπου που προβλέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία για το όχημα των Ν.Π.Δ.Δ αλλά και οποιοδήποτε άλλου λογοτύπου 
που θα υποδειχτεί από τις Υπηρεσίες του Νοσοκομείου ή προβλέπεται από την Ε.Ε 
πριν την παράδοση του στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. 

 

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
 

8.1 
Η παράδοση του οχήματος να γίνει με δαπάνες του προμηθευτή στον προαύλιο χώρο 
του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. 

 

8.2 
Το όχημα να παραδοθεί έτοιμο προς λειτουργία, γεμάτο καύσιμο στη δεξαμενή τους 
και υγρό πλύσης κρυστάλλων, η δε στάθμη των λιπαντικών και λοιπών υγρών να 
βρίσκεται στα προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή επίπεδα. 
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Παράρτημα Β. Σχέδιο Σύμβασης 

 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αριθμός: ……………….. 

Ποσό : #......................# € 

Είδος: ……………………….. 

Προμηθευτής: …………………. 
 

Στην Καβάλα, σήμερα στις …………………….. και στο γραφείο Προμηθειών του Γενικού 
Νοσοκομείου Καβάλας, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 
α)  To  ΓΝ Καβάλας,  νομίμως  εκπροσωπούμενο  με  βάση  τις  κείμενες  διατάξεις,  από  τον 
……………………..…………………………………………. (ονοματεπώνυμα & υπηρεσιακή ιδιότητα), που στη 
συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ‘’Αναθέτουσα Αρχή’’ ή ‘’Αγοραστής’’ και  
β) Η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………………………….., που εδρεύει στ… 
…………….…….….…….., επί της οδού ………….…….., ΤΚ ………., Α.Φ.Μ. …………...., Δ.Ο.Υ. …………., 
τηλ. …………., fax: ……………, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ………………………….……..………., με  
Α.Δ.Τ.   …………………….   που  στη  συνέχεια   θα   ονομάζεται  για  συντομία ‘’Προμηθευτής’’, 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 
 

Κατόπιν της διενεργηθέντος διαγωνισμού , δυνάμει της υπ’ αριθ. 7/2019  Πρόσκλησης του ΓΝ 
Καβάλας, κατακυρώθηκε με την υπ’ αριθ. ……………….. από ………… απόφαση του 
……………………………………………………………………………….(υπηρεσιακή ιδιότητα υπογράφοντος) του 
ΓΝ Καβάλας, η προμήθεια που μνημονεύεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα 
του προαναφερόμενου Προμηθευτή. 
Ύστερα από τα ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη 
ιδιότητά του, αναθέτει την εν λόγω προμήθεια στο δεύτερο συμβαλλόμενο, ο οποίος 
αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

Άρθρο 1 
Αντικείμενο σύμβασης 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο άρθρο 2 αυτής, συνολικής αξίας …………………………. συμπεριλαμβανομένων 
κρατήσεων, οποιονδήποτε δαπανών για την παράδοση αυτών ελεύθερων, Φ.Π.Α 24% και 
Ε.Τ.Τ.. 

Άρθρο 2 
Στοιχεία του προς προμήθεια είδους 

1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και η τιμή αυτού, ορίζονται ως κατωτέρω : 

 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) 

Τιμή είδους  (χωρίς ΦΠΑ)  

 Φ.Π.Α. 24%  

Ε.Τ.Τ.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΙ Ε.Τ.Τ.  
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2. Στην τιμή μονάδας του υπό προμήθεια είδους, περιλαμβάνεται η αξία του είδους, 
οποιαδήποτε δαπάνη για την παράδοση αυτού ελεύθερου, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, εκτός από το Φ.Π.Α. και το Ε.Τ.Τ. 
3. Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. 
 

Άρθρο 3 
Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών 

1. Το υπό προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήματος …………….. (χρόνος 
που προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους) από την υπογραφή της 
παρούσας, στον προαύλιο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. 
2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, μπορεί σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο του 
αρχικού χρόνου παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την 
επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης. 
3. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 
παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδοθούν το 
υπό προμήθεια είδος, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. 
4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων 
ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη 
την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 4 
Τεχνικές προδιαγραφές 

Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι 
καινούργιο και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος), σε συνδυασμό με την από ……………….. προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε 
αποδεκτή. 
 

Άρθρο 5  
Παραλαβή ειδών 

1. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του είδους θα γίνει εντός ………….. ημερών (χρόνος 
που προβλέπεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους) από την ημερομηνία 
παράδοσης αυτών από αρμόδια Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό και 
εφόσον πραγματοποιηθούν όλοι οι προβλεπόμενοι από τα έγγραφα της σύμβασης έλεγχοι, 
οι οποίοι (έλεγχοι) ορίζονται αναλυτικά στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές (οι οποίες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος). Τα συνταχθέντα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται 
στον ανάδοχο. 
2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ’ 
αναφερόμενα στο άρθρο 209 του Ν. 4412/2016. 
 

Άρθρο 6 
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Τρόπος και χρόνος πληρωμής 

1. Το σύνολο του τιμήματος, που περιλαμβάνει την αξία του υπό προμήθεια υλικού, 
τυχόν εργασίες εγκατάστασής του, την εκπαίδευση του προσωπικού και την εκπλήρωση 
κάθε άλλης συναφούς υποχρέωσης του Οικονομικού φορέα, σύμφωνα με την οικονομική 
του προσφορά και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της  παρούσας, ανέρχεται στο ποσό ………………………………………………. 
ευρώ (……………………………….€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, Ειδικού Τέλους 
Ταξινόμησης και όλων των νομίμων κρατήσεων και εξόδων. 
2. Το έργο εντάσσεται στο ΠΕΠ ……………………. με την με αρ. Απόφαση Ένταξης 
……………………………… και κωδ. ΟΠΣ (MIS) …………………………….. Το σύνολο των δαπανών του 
έργου (Κοινοτική και Εθνική Συνδρομή) θα βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό …………………………………. 
Συλλογικής Απόφασης (ΣΑΕ) ………………………... 
3. Η πληρωμή του οικονομικού φορέα θα γίνει σε 12 τριμηνιαίες άτοκες δόσεις.  
4. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
5. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο επιτροπή. 
6. Χρόνος εξόφλησης : Η πρώτη δόση εντός ενενήντα  (90) ημερών, υπολογιζόμενων από 
την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και ανά τρίμηνο  οι 
υπόλοιπες μέχρι την πλήρη εξόφληση. 
7. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν την ημερομηνία της 
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντιστοίχου πρωτοκόλλου. 
 

Άρθρο 7 
Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος 

1. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 
α)  Ποσοστό 0,07% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 4 παρ. 3 
του Ν.4013/2011 ως τροποπ. με τον Ν.4412/16 και με το άρθρο 44 του Ν.4605/19). 
β)  Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 
3335/Β/2014).  
γ)  Ποσοστό 20%  ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 7 της Υ.Α. 5143 ΦΕΚ 
3335/Β/2014). 
δ) Ποσοστό 0,06% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 350 παρ.3  του 
Ν.4412/2016). 
ε)  Ποσοστό 3% χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 
969/Β/17). 
στ) Ποσοστό 20%  ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (άρθρο 6 της ΚΥΑ 1191, ΦΕΚ 
969/Β/17). 
ζ) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων 
(άρθρο 64 του Ν.4172/13). 

 

Άρθρο 8 

Εκπαίδευση 
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Όπως ρητά προβλέπεται στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

 

Άρθρο 9 

Εγγύηση καλής λειτουργίας – Τεχνική υποστήριξη (service) – ανταλλακτικά 
Όπως ρητά προβλέπεται στο Παράρτημα Α «Τεχνικές Προδιαγραφές». 

 

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του 
εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις 
αρχές της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 11 
Υποκατάσταση προμηθευτή 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρέουσες 
υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε 
τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο.  

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα 
Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης 
πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ’ αυτά. 

 

Άρθρο 12 
Δικαίωμα μονομερούς λύσης 

1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον : 

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 του Ν. 4412/2016 και ως εκ 
τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης 
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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Άρθρο 13 
Έκπτωση αναδόχου - Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης. 
3. Επιπλέον,  μπορεί  να  του  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  Ν.  
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 

Άρθρο 14 
Ποινικές Ρήτρες 

Για την εκπρόθεσμη παράδοση της προμήθειας, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα του 
άρθρου 207 του Ν. 4412/2016. 

Άρθρο 15 
Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση 

1. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των ανωτέρω άρθρων 13 και 14 να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 
2. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
 

 
Άρθρο 16 

Εγγύηση καλής Εκτέλεσης 
Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής 
κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία : 

 
Αριθμός Ημερομηνία Τράπεζα έκδοσης Ποσό Υπέρ της 

εταιρείας  
 
…………………. 

 
 
……………………. 

 
 
...………………………………… 

 
 
…………………. 

 
 
……………………….. 
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Άρθρο 17 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
Άρθρο 18 

Ανωτέρα Βία 
1. Στην παρούσα Σύμβαση, ο όρος «ανωτέρα βία» νοείται ότι περιλαμβάνει, ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις 
περιπτώσεις, οι οποίες σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, νομολογία και τα συναλλακτική 
ήθη και συνήθειες, συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες υπό κανονικές 
συνθήκες δε μπορούν να προβλεφθούν ή να ελεγχθούν και προκαλούν καθυστέρηση ή 
καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου. 
2. Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα 
διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία. Ειδικότερα, για όσο χρονικό διάστημα ο 
Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών 
του, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 
εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για όσο 
χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί στην Αναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη 
τέτοιας κατάστασης. 

 
Άρθρο 19 

Διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου 
1. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να υποβάλει εγγράφως τα ενδεχόμενα ερωτήματά της στον 
Ανάδοχο. Όταν συντρέχουν λόγοι επείγοντος, επιτρέπεται η υποβολή ερωτημάτων και με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. Μόλις εκλείψουν οι εξαιρετικοί λόγοι, η Αναθέτουσα 
Αρχή υποβάλει και εγγράφως το ερώτημα. 
2. Τα ερωτήματα που θέτει η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να είναι διατυπωμένα με σαφήνεια 
και ακρίβεια, οφείλει δε να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε σχετική διευκρίνιση που  αυτός  
κρίνει απαραίτητη, να παρέχει σε αυτόν όλα τα στοιχεία που ζητά και να θέτει στη 
διάθεσή του κάθε σχετικό έγγραφο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στοιχείο συνδέεται 
εκάστοτε με το τεθέν ερώτημα. Ο Ανάδοχος απαντά στα τεθέντα ερωτήματα εγγράφως 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εκτάκτων 
περιπτώσεων, όπου λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του ερωτήματος είναι δυνατόν να 
απαντήσει προφορικά, εφόσον η φύση του ερωτήματος προσφέρεται για προφορική και 
άμεση απάντηση. 
3. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω ειδικότερων ρυθμίσεων, οποιαδήποτε ειδοποίηση ή 
επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα είναι γραπτή και θα θεωρείται ότι δόθηκε ή 
πραγματοποιήθηκε προσηκόντως, εφόσον παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος με 
συστημένη επιστολή ή υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο - Τμήμα Προμηθειών  του Γ.Ν. 
Καβάλας στη διεύθυνση που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (επιβεβαιώθηκε η παραλαβή της). 
4. Όλα τα έγγραφα του Αναδόχου μεταξύ των οποίων και τα παραδοτέα που 
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απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση : 
 
 

  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗ – ΑΓ.ΣΥΛΛΑ  

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 65500, Καβάλα 

 
Άρθρο 20  

Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
1. Ως εκπρόσωπος του Αναδόχου για το σύνολο της Σύμβασης ορίζεται…………….., 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση: ……………., Τ.Κ. 
………, τηλ. ……………….., fax: ……………….., e-mail: ………………………….. 
2. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην 
Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής. 
3. Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να 
αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετεί 
για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Άρθρο 21 
Λοιποί όροι 

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ’ 
αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια Διακήρυξη και την τεχνική 
προδιαγραφή, σε συνδυασμό με την ……………… προσφορά του προμηθευτή. 

Άρθρο 22   
Δημοσιότητα 

Για λόγους δημοσιότητας, θα επικολληθεί σε σημείο των προς προμήθεια οχημάτων, 
αυτοκόλλητη ένδειξη συγχρηματοδοτούμενης προμήθειας, κατόπιν υπόδειξης της 
Υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 23 

Βαρύτητα εγγράφων 
1. Οι σχέσεις της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή, ρυθμίζονται από την παρούσα 
σύμβαση, την ισχύουσα νομοθεσία και όλα τα έγγραφα, που σχετίζονται με το έργο. 
2. Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους 
όρους που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα σύμβαση, το κείμενο της οποίας κατισχύει 
κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών, ισχύουν και όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά 
ιεραρχίας : 

α. Η παρούσα σύμβαση. 
β. Η υπ’ αριθ. 7/2019 πρόσκληση του ΓΝ Καβάλας 

γ. Η προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή. 

3. Όπου προκύπτουν ερμηνευτικές ή οποιεσδήποτε άλλες αμφισβητήσεις ή κενά 
ρυθμίσεων ισχύουν οι πλέον ευεργετικές, για την Αναθέτουσα Αρχή, ρυθμίσεις. 
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Άρθρο 24 
Επίλυση διαφορών – Διατάξεις 

1. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, 
επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια. 
2. Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσας σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του 
Ν.4270/2014 (Α’-143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», του Ν. 4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’-147) όπως ισχύουν και οι όροι της υπ’ αριθ. 7/2019 
πρόσκλησης του ΓΝ Καβάλας. 
 
 

Ύστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα 
εκ των οποίων ένα πρωτότυπο κατατέθηκε στο Τμήμα Προμηθειών του ΓΝ Καβάλας και το 
άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για 
λογαριασμό του. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
 
 

Για το ΓΝ Καβάλας       Ο προμηθευτής 
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