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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

3ης

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 22/2017 του
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ
ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Για την προµήθεια

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιεθνής ∆ηµόσιος Ανοιχτός ∆ιαγωνισµός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφοράς
βάσει βέλτιστης σχέσης – ποιότητας τιµής

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία: 24.04.2018
Ηµέρα: Τρίτη
Ώρα : 10:00

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Γραφεία της 3ης ∆.Υ.Πε.
Αριστοτέλους 16 – Θεσ/νίκη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

33111000-1, 33111300-4

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

(Μακεδονίας)

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:

710.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 %

∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ:
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων
νόµιµες κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 55 Ν.2238/94)
ΕΝΙΑΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΡΧΗ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(ΑΡΘΡΟ 4 Ν.4013/2011)

Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος
σύµφωνα µε το άρθρο 55 του Ν. 2238/94 και για τις
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του
Ν.4013/2011

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ Ε.Κ.

08.03.2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

21.03.2018

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Ταχυδροµική διεύθυνση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16

Πόλη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ταχυδροµικός Κωδικός

546 23

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS

EL53

Τηλέφωνο

2313 320 542, 2313 320 587

Φαξ

2313 320 508

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

prom@3ype.gr, fmavidou@3ype.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

ΜΑΒΙ∆ΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ∆ιοίκηση 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η υγεία.

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)

Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν

ηλεκτρονική

πρόσβαση

στην

διεύθυνση

(URL):

µέσω

της

διαδικτυακής

πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)

Οι

προσφορές

πρέπει

να

υποβάλλονται

ηλεκτρονικά

στην

διεύθυνση:

www.promitheus.gov.gr
γ)

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
16, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ. 2313 320 542, 2313 320 587 prom@3ype.gr, fmavidou@3ype.gr

1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
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Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, Κωδ.
ΣΑ ΕΠ0051. Η δαπάνη για την εν λόγω σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. 9349.01 σχετική πίστωση του
προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 του Φορέα.
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ00510017).
Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «∆υτική Μακεδονία 2014-2020» µε βάση την απόφαση ένταξης µε
αρ. πρωτ. 2665/14-07-2017 της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5007933. Η
παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε.
1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο

της

σύµβασης

είναι

η

προµήθεια

τεσσάρων

(4)

ψηφιακών

ακτινογραφικών

συγκροτηµάτων DR, δύο (2) ακτινογραφικών συγκροτηµάτων και πέντε (5) συστηµάτων
ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR. Ο εξοπλισµός κατανέµεται ως εξής:
KY ΚΟΖΑΝΗΣ: Ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότηµα DR
ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ: Σύστηµα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR
ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ: Σύστηµα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR, ακτινογραφικό συγκρότηµα
KY ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ: Ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότηµα DR
ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ: Σύστηµα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR
KY ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότηµα DR
ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ: Σύστηµα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR
KY ΦΛΩΡΙΝΑΣ: Ψηφιακό ακτινογραφικό συγκρότηµα DR
ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ: Σύστηµα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR, ακτινογραφικό συγκρότηµα
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Τα παραδοτέα της πράξης είναι τα εξής:

1.

Τέσσερα (4) ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα DR (KY Κοζάνης, KY Πτολεµαΐδας, KY
Καστοριάς, KY Φλώρινας)

2.

∆ύο (2) ακτινογραφικά συγκροτήµατα (ΚΥ Αµυνταίου, ΚΥ Τσοτυλίου)

3.

Πέντε (5) συστήµατα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR (ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ ∆εσκάτης,
ΚΥ Άργους Ορεστικού, ΚΥ Αµυνταίου)

Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) :

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ

ΕΙ∆ΟΣ

CPV

Ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα

33111000-1 Ακτινολογικά µηχανήµατα

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
1o

DR
2o

Ακτινογραφικά συγκροτήµατα

33111000-1 Ακτινολογικά µηχανήµατα

3o

Συστήµατα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών

33111300-4 Συσκευές εµφάνισης

CR

ακτινογραφιών

Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τµήµατα:
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1:

«Ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα DR», εκτιµώµενης αξίας
480.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: 387.096,78€, ΦΠΑ 24%: 92.903,22€).

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2:

«Ακτινογραφικά συγκροτήµατα», εκτιµώµενης αξίας 120.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου

ΦΠΑ

(προϋπολογισµός

χωρίς

ΦΠΑ:

96.774,19€, ΦΠΑ 24%: 23.225,81€).
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3:

«Συστήµατα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR», εκτιµώµενης αξίας
110.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: 88.709,68€, ΦΠΑ 24%: 21.290,32€).

Προσφορές υποβάλλονται είτε α) για το σύνολο των ειδών είτε β) για ένα ή περισσότερα είδη αλλά
για τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.
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Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 710.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 572.580,65€ ΦΠΑ: 137.419,35).
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές µέρες από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.
1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
−

του ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

−

του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007 -2013»,

−

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

−

της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της

16.2.2011

για

την

καταπολέµηση

των

καθυστερήσεων

πληρωµών

στις

εµπορικές

συναλλαγές»,
−

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

−

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισµός των µελών τους µε κλήρωση»,
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−

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,

−

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα
∆ιαύγεια" και άλλες διατάξεις”»,

−

του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 (Α΄150),

−

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων», για τη διασταύρωση
των στοιχείων του αναδόχου µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ. 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση
µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά
µε τα «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το
ν.3414/2005», καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) «Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες»,

−

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,

−

του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα»,

−

του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και
στοιχεία»,

−

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,

−

της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,

−

της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,
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−

τoυ ν. 2362/1995 ( Α΄ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει µε τον ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

−

του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις», όπως τροποποιηµένος ισχύει,

−

του ν. 3527/2007 (Α΄ 25) «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» ,

−

του ν. 3580/2007 (Α΄ 134) «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασίας της Εθνικής Οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρµογή Φ.Π.Α.», και άρθρο 20 §3
«Έναρξη ισχύος»,

−

του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις», άρθρο 24,

−

του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 4055/2012 (Α΄ 51) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής»,

−

του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013»,

−

του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και λοιπές διατάξεις»,

−

του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,

−

του ν. 4272/2014 (Α΄ 145) «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ
της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την
ανταλλαγή,

µεταξύ

των

κρατών−µελών,

ανθρώπινων

οργάνων

που

προορίζονται

για

µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή
και λοιπές διατάξεις»,
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−

του ν. 4441/2016 (Α΄ 227) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών
εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις»,

−

του ν. 4486/2017 (Α΄115) «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»,

−

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς

και

του

συνόλου

των

διατάξεων

του

ασφαλιστικού,

εργατικού,

κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
−

της υπ’ αριθ. 204η/ 9198/10.03.2017 απόφασης ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ., µε την οποία εγκρίθηκε
η υποβολή πρότασης

ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας ∆υτικής

Μακεδονίας 2014-2020 πράξης µε τίτλο «Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για τις
ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. Περιφέρειας ∆υτικής
Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισµού 1.400.500€, µε δικαιούχο και φορέα διενέργειας των
διαγωνισµών την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια,
−

του υπ’ αριθ. 137/07.02.2017 εγγράφου, µε το οποίο η Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου
Υγείας εξέφρασε τη σύµφωνη γνώµη της για την υλοποίηση του έργου «Προµήθεια
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του
Π.Ε.∆.Υ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»,

−

της υπ’ αριθ. Α6γ/Γ.Π. 31715 /08.05.2017 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, µε
την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα για επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της
προµήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων
Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας,

−

της υπ’ αριθ. 2665/14.07.2017 απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, µε την
οποία εντάχθηκε η Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Ε.∆.Υ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και
καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «∆υτική Μακεδονία», µε
προϋπολογισµό 1.238.200 €,

−

της υπ’ αριθ. 615η/24769/11.07.2017 απόφασης ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ., µε την οποία
εγκρίθηκαν

οι

τεχνικές

προδιαγραφές

ιατροτεχνολογικού

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σελίδα 10

εξοπλισµού,

όπως

αυτές

18PROC002839410 2018-03-21
συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από τις αρµόδιες επιτροπές, για τις ανάγκες των Κέντρων
Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας,
−

της υπ’ αριθ. 1195/47454/06.12.2017 (Α∆Α: ΩΑ∆ΚΟΡΕΠ-ΠΙ6) απόφασης ∆ιοικητή της 3ης
Υ.ΠΕ., µε την οποία εγκρίθηκε (α) η διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού
διαγωνισµού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» και (β) το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης,

−

της υπ’ αριθ. 5432/13.02.2018 απόφασης ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ., µε την οποία εγκρίθηκε η
ανάληψη υποχρέωσης δέσµευσης πίστωσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»

−

της µε αριθµ. πρωτ. 4986/21.12.2017 Προέγκρισης δηµοπράτησης της Ειδικής ∆ιαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Μακεδονία 2014-2020»,

−

της µε αριθµ. πρωτ. 169/21.03.2018 (Α∆Α 6ΣΜΧΟΡΕΠ-ΙΕΚ) Απόφασης του ∆ιοικητή της 3ης
Υ.ΠΕ. συγκρότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ», του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «∆υτική Μακεδονία 2014-2020».

1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17.04.2018 και ώρα 23:59 µµ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήµατος, την 24.04.2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ.
1.6
Α.

∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις
08.03.2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έλαβε αριθµό έκδοσης 2018/S
048-106590 και δηµοσιεύθηκε στις 09.03.2018.
Β.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε τους Συστηµικούς Αριθµούς : 55763, 55765
και 55766.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα
µε το άρθρο 66 του ν. 4412/2016:
•

δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας: ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

•

µια ηµερήσια τοπική εφηµερίδα: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ Ν. Κοζάνης

•

δύο εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες: 7 ΗΜΕΡΕΣ Ν. Θεσσαλονίκης, ΕΟΡ∆ΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣΝ.
Κοζάνης

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

∆ΙΑΥΓΕΙΑ)

και

στον

ιστότοπο

http://www.eprocurement.gov.gr (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.).
Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) :

www.3ype.gr στην διαδροµή: Home ►Προµήθειες - Συµβάσεις ►Προµήθειες ΕΣΠΑ, στις

21.03.2018.

Γ.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Οι δαπάνες δηµοσίευσης και τα λοιπά έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, σε τοπικές εφηµερίδες, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον µειοδότη/τες
που θα ανακηρυχθεί/ούν ανάδοχος/οί µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νοµίµων
παραστατικών (άρθρο 4 του ν. 3548/2007), (άρθρο 46 του ν. 3801/2009) και (άρθρο 377, περ. 35 του
ν. 4412/2016).
Τα έξοδα δηµοσίευσης στις εφηµερίδες πανελλήνιας εµβέλειας θα καλυφθούν από την αναθέτουσα
αρχή.
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1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις

υποχρεώσεις

τους

που

απορρέουν

από

τις

διατάξεις

της

περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το
εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

•

η µε αρ. 2018/S 048-106590 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
(Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης, Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων,

Υπόδειγµα

Τεχνικής

Προσφοράς

–

Φύλλο

Συµµόρφωσης,

Υπόδειγµα

Οικονοµικής Προσφοράς, Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών, Σχέδιο Σύµβασης)

•

περίληψη ∆ιακήρυξης

•

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]

•

οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

•

το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15)
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο
δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα
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παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα µπορούν να συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωµένη, είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, είτε
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 107,
παρ.17 του ν.4497/2017).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και τα οποία
θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα και
η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61.
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο
µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα (και απαραίτητα θα συνοδεύονται από
µετάφραση στην ελληνική).
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα
κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής προσφοράς θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά
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ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης.
Στο Παράρτηµα V παρατίθενται Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών τα οποία µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οι συµµετέχοντες.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι
εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1 Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των δύο τοις εκατό (2%) ευρώ της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός
Φ.Π.A. του κάθε τµήµατος της Σύµβασης, ήτοι:
ΕΙ∆ΟΣ 1ο: 387.096,78€ x 2% = 7.741,93€
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ΕΙ∆ΟΣ 2ο: 96.774,19€ x 2% = 1.935,48€
ΕΙ∆ΟΣ 3ο: 88.709,68€ x 2% = 1.774,19€
Στο Παράρτηµα V παρατίθεται Υπόδειγµα Εγγυητικής Συµµετοχής το οποίο µπορούν να
χρησιµοποιήσουν οι συµµετέχοντες.

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 24.04.2019, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της
εγγύησης συµµετοχής.
2.2.2.2 Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης
επ’ αυτών.
Για τα προηγούµενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους
συµµετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθηµα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθηµάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωµα
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αµετακλήτως
2.2.2.3 Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1

Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

ακόλουθους λόγους
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο
εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων
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της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων
αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2 (α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση µε αµετάκλητη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και (β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα
κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και (γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να
αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: (αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατα Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά
από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή (ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας
που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες
ελέγχους. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρώσεις, πρέπει να έχουν αποκτήσει αµετάκλητη και δεσµευτική ισχύ. Ο
λόγος αποκλεισµού δεν εφαρµόζεται όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή
κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ».
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας

τους

φόρους

ή

τις

εισφορές

κοινωνικής

ασφάλισης

που

οφείλει,

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε
εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο
48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
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(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 3.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέµιτο

πλεονέκτηµα

στη

διαδικασία

σύναψης

σύµβασης

ή

να

παράσχει

εξ

αµελείας

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.
2.2.3.4 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.3.6 Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
2.2.3.7 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
προσφέρων οικονοµικός φορέας που δεν καλύπτει τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας.
2.2.3.8 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα
µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί,
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σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε αµετάκλητη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
απαιτείται να ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο
της προµήθειας. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται
στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται:


να διαθέτουν πιστοληπτική ικανότητα. Επαρκεί ως απόδειξη πιστοληπτικής ικανότητας η
δανειοληπτική ικανότητα (χρηµατοδότηση και πιστοδοτήσεις) όταν ανέρχεται τουλάχιστον στο
10% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισµού
των προσφερόµενων ειδών και πιστοποιείται µε έγγραφο τράπεζας που δηλώνει ότι
συνεργάζεται µε τον προσφέροντα και ότι θα εξετάσει αίτησή του για χρηµατοδότηση αν και
εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. Από το έγγραφο αυτό θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο
ποσό διατίθεται στον οικονοµικό φορέα για χρηµατοδότηση και πιστοδοτήσεις, ώστε να
κριθεί αν καλύπτει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της διακήρυξης
και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικές επιστολές.



να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη, τουλάχιστον ίσο µε την
εκτιµώµενη αξία της σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισµού των
προσφερόµενων ειδών δηλαδή:
1.

έτος (2014) κύκλος εργασιών
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2.

έτος (2015) κύκλος εργασιών

3.

έτος (2016) κύκλος εργασιών

να µην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούµενες οικονοµικές χρήσεις (έτη 2014, 2015, 2016)

περισσότερες από µια φορά, αρνητικό αποτέλεσµα του ισολογισµού (καθαρό αποτέλεσµα
χρήσης προ Φόρων).
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελµατική του ικανότητα στην εκτέλεση
αντίστοιχων εξοπλισµών που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε Νοσοκοµεία, κλινικές κλπ., ή σε
αντίστοιχα που βρίσκονται σε χώρες της Ε.Ε., δηµόσια ή/και ιδιωτικά, µε απαραίτητη αναφορά στα
δηµόσια Νοσοκοµεία, µε την υποβολή καταλόγου στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι κυριότερες
παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων χρόνων, µε µνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε
εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού. Οι
παραδόσεις αποδεικνύονται εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσια αρχή (π.χ. δηµόσιο νοσοκοµείο), µε
πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή (πρωτότυπα ή ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών) και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας (π.χ. ιδιωτική κλινική ή ιατρικό
κέντρο), µε τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν
υπάρχουν παραστατικά, µε υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του
αναδόχου της προµήθειας.
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα ή διαθέτει το ζητούµενο από την
διακήρυξη προϊόν για χρονικό διάστηµα µικρότερο της ως άνω καθοριζόµενης τριετίας, υποβάλλει
τον κατάλογο παραδόσεων που έχει πραγµατοποιήσει κατά το διάστηµα αυτό.
Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την µορφή του ακόλουθου υποδείγµατος:
Υπόδειγµα Καταλόγου Παραδόσεων
α/α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ

(∆ΗΜΟΣΙΟΣ Η'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

& ΛΗΞΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ

ΤΗΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1
2
κοκ
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Ειδικά η στήλη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» συµπληρώνεται µε µία εκ των επιλογών: πιστοποιητικό
∆ηµόσιας Αρχής / πρωτόκολλο παραλαβής ∆ηµόσιας Αρχής / υπεύθυνη δήλωση πελάτη – ιδιώτη ή
υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου αναδόχου ή προµηθευτή.
Τέλος στην στήλη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» αναφέρεται αν τα µηχανήµατα αυτά συντηρούνται από έγκριτο και
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό της προµηθεύτριας εταιρείας.
Αν το ύψος του προϋπολογισµού είναι εκπεφρασµένο σε ξένο νόµισµα, πρέπει στον κατάλογο να
απεικονίζεται σε ευρώ, µε βάση την ισχύουσα κατά τον χρόνο υπογραφής της σύµβασης ισοτιµία, η
οποία επίσης πρέπει να αναγράφεται.
Ελάχιστο επίπεδο τεχνικής ή/και επαγγελµατικής επάρκειας για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών θεωρείται οι Προσφέροντες να έχουν παραδώσει και
εγκαταστήσει (όπως θα πρέπει να προκύπτει από τον ως άνω κατάλογο) ένα (1) παρόµοιο
µηχάνηµα την τελευταία τριετία σύµφωνα µε αυτά που ζητούνται µε την παρούσα διακήρυξη και για
τα οποία έχουν υποβάλλει προσφορά, κατά την προηγούµενη τριετία, στις χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή
σε τρίτες χώρες που θεµελιώνουν το σχετικό δικαίωµα στην Σ∆Σ που συνάφθηκε στα πλαίσια του
ΠΟΕ. Σε περίπτωση που ο Συµµετέχων αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η µερική κάλυψη
της απαίτησης, αρκεί όµως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Τα µηχανήµατα θα πρέπει να πληρούν τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς
ποιότητας και ασφαλείας. Ταυτόχρονα οι προσφέρουσες επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν την
προβλεπόµενη

πιστοποίηση

για

την

εµπορία,

εγκατάσταση

και

τεχνική

υποστήριξη

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού. Ειδικότερα οι προσφορές και ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα
πρέπει –µε ποινή απόρριψης- να συνοδεύονται από:
(α)

Πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001:2008 ή µεταγενέστερο ή ισοδύναµο
(εφόσον ο οικονοµικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι
ισοδύναµο) για τη διαχείριση ποιότητας

(β)

Πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 14001:2004 ή µεταγενέστερο ή ισοδύναµο
(εφόσον ο οικονοµικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι
ισοδύναµο) για την περιβαλλοντική διαχείριση

(γ)

Πιστοποίηση σύµφωνα µε το πρότυπο OHSAS 18001:2008 ή µεταγενέστερο ή ισοδύναµο
(εφόσον ο οικονοµικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι
ισοδύναµο) για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας
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(δ)

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης (CE certificate) προς την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. για το σύνολο
των µερών του κάθε συγκροτήµατος, που να έχει εκδοθεί από κοινοποιηµένο οργανισµό. Σε
περίπτωση που στο πιστοποιητικό δεν αναφέρεται µε σαφήνεια το προσφερόµενο µοντέλο
ή/και κάποια από τα µέρη του ή τα παρελκόµενά του, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη
δήλωση πιστότητας (CE declaration of conformity) του κατασκευαστή.

(ε)

Συµµόρφωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτροµαγνητική
συµβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93).

(στ)

Πιστοποιητικό συµµόρφωσης κατά ISO 9001/2000 ή µεταγενέστερο ή ισοδύναµο (εφόσον ο
οικονοµικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι ισοδύναµο)
τόσο του κατασκευαστικού οίκου όσο και του προµηθευτή, ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ή µεταγενέστερο ή ισοδύναµο (εφόσον ο
οικονοµικός φορέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι αυτό που προσφέρει είναι ισοδύναµο)
καθώς και πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες
απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου «Περί των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπως τροποποιηµένη ισχύει, προς τις
διατάξεις

της

οποίας

εναρµονίστηκε

η

εθνική

νοµοθεσία

µε

την

υπ’

αριθ.

∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2198/2-10-2009) και το
προσφερόµενο

είδος

να

διατίθενται

στο

εµπόριο

σύµφωνα

µε

το

νόµο

(Κ.Υ.Α.

∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009).
Οι προµηθευτές που διακινούν τον εν λόγω εξοπλισµό πρέπει να συµµορφώνονται µε την
∆.Υ. 8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 «Αρχές και κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής
ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως ισχύει και να είναι ενταγµένοι σε πρόγραµµα
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.∆. 117/2004 (Α΄82). Προσφορά, µε την οποία
δεν θα υποβληθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συµµόρφωσης θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης
των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται.
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Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν
λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύµβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε µία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο
έντυπο στο Παράρτηµα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου

του Παραρτήµατος 2 του

Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς
σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παραρτήµατος ΙΙ.
Καθώς η προς ανάθεση σύµβαση υποδιαιρείται σε τµήµατα και τα κριτήρια επιλογής ποικίλλουν από
τµήµα σε τµήµα, πρέπει να συµπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τµήµα (ή οµάδα τµηµάτων µε τα ίδια
κριτήρια επιλογής).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω
πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος της ένωσης.
1. Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύµβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι
δυνατή, µε µόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η
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προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2. Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής ή το
αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης (άρθρο 107,
παρ.13 του ν.4497/2017).
2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία,
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
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Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3, οι
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
(α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως
άνω παράγραφο,
(β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και πιστοποιητικό από τη
∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το
οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού
φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας
υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
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αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή
της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισµού.
(γ) για την παράγραφο 2.2.3.6 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής
του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελµατικής

δραστηριότητας),

προσκοµίζουν

πιστοποιητικό/βεβαίωση

του

οικείου

επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του αντίστοιχου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος
Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για
την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο

Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Β. 3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5, οι
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του
Παραρτήµατος XII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο
λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την
οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β. 4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6, οι οικονοµικοί φορείς
προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του Παραρτήµατος XII του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν.4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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Β. 5. Για την απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν όσα
αναφέρονται στην προαναφερθείσα παράγραφο.
Β. 6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών,
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή
του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β. 7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς
πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β. 8. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β. 9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής.
Η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής για τον πρώτο συστηµικό διαγωνισµό, ο οποίος περιλαµβάνει
ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα DR, εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Ο Μ Α ∆ Ε Σ

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Α. Ο Μ Α ∆ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

10%

ΜΟΝΑ∆Α ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ

10%

ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
Συµφωνία προσφοράς µε τις

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

15%

ΟΡΘΙΟ BUCKY

15%

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

10%

τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ
Β. Ο Μ Α ∆ Α

70%

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Εγκατάσταση µηχανήµατος- Επίδειξη
λειτουργίας-Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη

10%

10%
5%

Τεχνική υποστήριξη και παρεχόµενο
service από τον προµηθευτή -

10%

Εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών
Χρόνος παράδοσης

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

100%
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Η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής για τον δεύτερο συστηµικό διαγωνισµό, ο οποίος περιλαµβάνει
ακτινογραφικά συγκροτήµατα, εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Ο Μ Α ∆ Ε Σ

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

Α. Ο Μ Α ∆ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

25%

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

25%

Συµφωνία
προσφοράς µε τις
τεχνικές
προδιαγραφές της

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ
ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ BUCKY

12%

ΟΡΘΙΟ BUCKY

8%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

70%

διακήρυξης

Β. Ο Μ Α ∆ Α

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Εγκατάσταση µηχανήµατος- Επίδειξη
λειτουργίας-Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλής λειτουργίας

10%
5%

Τεχνική υποστήριξη και
κάλυψη

Τεχνική υποστήριξη και παρεχόµενο
service από τον προµηθευτή -

10%

Εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών
Χρόνος παράδοσης

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

100%
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Η βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιµής για τον τρίτο συστηµικό διαγωνισµό, ο οποίος περιλαµβάνει
συστήµατα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR, εκτιµάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Α

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α. Ο Μ Α ∆ Α
Συµφωνία προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές

60%

της διακήρυξης
Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού (βάρος,

10%

µέγεθος, κατανάλωση, ευκολία χρήσης κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

70%

Β. Ο Μ Α ∆ Α
Εγκατάσταση µηχανήµατος- Επίδειξη λειτουργίας-

10%

Εκπαίδευση προσωπικού
Εγγύηση καλής λειτουργίας

5%

Τεχνική υποστήριξη και παρεχόµενο service από τον

10%

προµηθευτή - Εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών
Χρόνος παράδοσης

5%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΟΜΑ∆ΑΣ

100%

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.
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Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθµολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου της τεχνικής προσφοράς σν.Κν, θα προκύπτει από
το γινόµενο του επιµέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία
της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των
κριτηρίων.
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο:
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν
Όπου:
σν= ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης (όπου σ1+σ2+….σν=1)
Κν= η βαθµολογία κάθε κριτηρίου
Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο
λόγο της τιµής προσφοράς προς την συνολική βαθµολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ=
συνολική τελική βαθµολογία είναι ο µικρότερος αριθµός), σύµφωνα µε τον τύπο που ακολουθεί.

Λ (συνολική
τελική
βαθµολογία)

Τιµή προσφοράς
=
U (Συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς)

Ο βαθµός αξιολόγησης στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Η ανωτέρω απόφαση της τεχνικής αξιολόγησης µαζί µε το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης
γνωστοποιείται στους συµµετέχοντες.
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙV της
∆ιακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά είδος /τµήµα.
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό

τους

νοµίµως

εξουσιοδοτηµένο.

Στην

προσφορά,

απαραιτήτως

πρέπει

να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής
αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά», στον οποίο
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη

«Οικονοµική Προσφορά», στον οποίο

περιλαµβάνεται η

οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης
πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες
ποσότητες,

την

οικονοµική

προσφορά

και

τα

στοιχεία

την

τεχνική

της

τεχνικής

προσφοράς

που

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4

Οι

οικονοµικοί

φορείς

συντάσσουν

και

οικονοµική

τους

προσφορά

συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στη συνέχεια το
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
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Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα Φ.Ε.Κ., τα τεχνικά φυλλάδια
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη
προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας
διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Σχετικές οδηγίες δίδονται στο Παράρτηµα ΙΙ της ∆ιακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Στο Παράρτηµα V της ∆ιακήρυξης επισυνάπτεται υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής συµµετοχής.
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Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και συντάσσεται συµπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Tα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και
του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα και τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία.
Όπου γίνεται µνεία συγκεκριµένου ονόµατος στις τεχνικές προδιαγραφές, γίνονται δεκτά και τα
ισοδύναµά του.
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές (που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήµατος Ι της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα µε τα
αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Τεύχος.
Σε περίπτωση που µε την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά τους, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήµανση µε χρήση του
σχετικού πεδίου του συστήµατος και να ενηµερώνει την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµεροµηνία
διενέργειας του διαγωνισµού. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά
µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης
του ενδιαφεροµένου.
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής, επί ποινή αποκλεισµού:
1. Πίνακας περιεχοµένων (ευρετήριο) µε τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
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2. Έγγραφη δήλωση:
1) Ότι ο προσφερόµενος εξοπλισµός είναι πλήρης, καινούριος, αµεταχείριστος σύγχρονης
τεχνολογίας, κατάλληλος για βαριά νοσοκοµειακή χρήση και δεν έχει σταµατήσει η
παραγωγή του.
2) Για την ποιότητα του προσφερόµενου εξοπλισµού καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, την
καταλληλότητά του για τη χρήση για την οποία προορίζεται και γενικά την ανταπόκρισή του
στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης.
3) Ότι µπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε
περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των χρηστών ή
ενδεχοµένως και άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων και εξοπλισµού.
4) Ότι µε την παράδοση του µηχανήµατος θα παραδώσει και βεβαίωση του οίκου κατασκευής
ότι το µηχάνηµα (αναφέροντας τον αριθµό σειράς S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία.
5) όπου οι διαγωνιζόµενοι θα αναφέρουν τις επιχειρηµατικές µονάδες (εργοστάσια) στις οποίες
θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εάν οι
διαγωνιζόµενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόµενο είδος µερικά ή ολικά σε δικό τους
εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπρόσωπου του κατασκευαστικού
οίκου προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από τον
ίδιο τον κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη
µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί
έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον
Ανάδοχο υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Μετά την υποβολή της προσφοράς
απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Κατ’ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της
σύµβασης, µπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή µόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή
διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ µετά τη
σύναψη της σύµβασης η αλλαγή αυτή µπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του
προµηθευτή.
Κατασκευή του εξοπλισµού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε χωρίς
προηγούµενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισµό
του προµηθευτή ή την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύµβαση, µε τις προβλεπόµενες
κυρώσεις.
6) Ότι το µηχάνηµα θα πρέπει να πληροί τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς
κανονισµούς ποιότητας και ασφαλείας.
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7) Για την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστούν το προσφερόµενα προϊόντα
και τον τόπο εγκατάστασής της,
8) Ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία
εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριµένης
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου γίνεται η
αποδοχή.
9) του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι τα προσφερθέντα στον διαγωνισµό αναλώσιµα
και ανταλλακτικά προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα
συµβατά µε τα ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη του µηχανήµατος, και ότι δεν θα επηρεάσουν
την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του.
10) του οίκου κατασκευής του µηχανήµατος ότι η προσφέρουσα εταιρεία (προµηθευτής) είναι
εξουσιοδοτηµένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης
(service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου
κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση και τη διάρκεια θα συνυποβληθούν µε τη
βεβαίωση. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει
στον παρόντα επί µέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο του
µητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευµένο προσωπικό στην Ελληνική
γλώσσα και µε τους όρους που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
11) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου (µε επίσηµη µετάφραση –επικύρωση σε περίπτωση
που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για τη δέσµευση εξασφάλισης και διάθεσης
ανταλλακτικών, καθώς και ενδεχοµένως άλλων απαιτούµενων υλικών για την πλήρη
λειτουργία και απόδοση του είδους για δέκα τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή
αυτού. Στην βεβαίωση αυτή θα περιλαµβάνεται η δήλωση δέσµευσης του οίκου για συνέχιση
της

διάθεσης

των

διαγωνιζόµενος

ανταλλακτικών στην

πάψει

να

είναι

ο

Αναθέτουσα

αντιπρόσωπος

Αρχή σε περίπτωση που ο
ή

εκπρόσωπος

του

µητρικού

κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος πάψει να
υφίσταται ως επιχείρηση.
Για

περιπτώσεις

κατασκευαστών,

οι

οποίοι

χρησιµοποιούν

υποσυστήµατα

άλλων

κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν
απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των
διαφόρων υποσυστηµάτων. Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να
προσφέρουν δέσµευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών, καθώς και λοιπών
απαιτούµενων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους µε αντίστοιχη
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βεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου διάρκειας µεγαλύτερης από την ελάχιστη
διάρκεια των δέκα τουλάχιστον ετών από την οριστική παραλαβή του είδους. Σ΄ αυτή την
περίπτωση η προσφορά θα λάβει υψηλότερη βαθµολογία στην τεχνική αξιολόγηση εφόσον
ο χρόνος εξασφάλισης ανταλλακτικών περιλαµβάνεται στην Οµάδα Β΄ των Κριτηρίων
Αξιολόγησης του συγκεκριµένου προσφερόµενου είδους. Προσφορά στην οποία δηλώνεται
δέσµευση

εξασφάλισης

και

διάθεσης

ανταλλακτικών

καθώς

και

των

αντιστοίχων

κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του είδους µικρότερη των δέκα
ετών από την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η
έγγραφη βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό πίνακα προτεινόµενων
ανταλλακτικών για το διάστηµα των δέκα τουλάχιστον ετών, µε σχετική τεκµηρίωση της
συχνότητας αντικατάστασής τους.
12) για την προτεινόµενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την
ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισµού. Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των
υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας µεγαλύτερη της ελάχιστης
των δύο ετών από την οριστική παραλαβή του µηχανήµατος και το στοιχείο αυτό θα λάβει
µεγαλύτερη βαθµολογία στην τεχνική αξιολόγηση εφόσον ο χρόνος εγγύησης καλής
λειτουργίας περιλαµβάνεται στην Οµάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του συγκεκριµένου
προσφερόµενου Είδους. Σε περίπτωση προσφοράς εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν της
ελάχιστης των δύο ετών, απαιτείται σχετική επιβεβαίωση από τον κατασκευαστικό (και
ενδεχοµένως µητρικό) οίκο υπό µορφή έγγραφης βεβαίωσης όπου θα υπάρχει οπωσδήποτε
συγκεκριµένη αναφορά στο διαγωνισµό ή την επανάληψή του. Προσφορά στην οποία
δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας µικρότερη της ελάχιστης ζητούµενης από
την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του Είδους, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
13) για το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης του προσφερόµενου είδους. Επισηµαίνεται ότι
είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν µικρότερο χρόνο παράδοσης και
εγκατάστασης.
14) για τη διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης-επισκευής, µετά τη λήξη του χρόνου
εγγύησης καλής λειτουργίας, του ζητούµενου εξοπλισµού. Επιπλέον οι προσφέροντες θα
αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και πως
θα αντιµετωπίζουν τα θέµατα συντήρησης και επισκευής των µηχανηµάτων από την οριστική
παραλαβή αυτών µέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης-επισκευής και γενικά την οργάνωση
της εταιρίας στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και service. Προς τεκµηρίωση των ανωτέρω,
οι προσφέροντες θα περιλάβουν σε χωριστή έκθεση το τεχνικό προσωπικό που θα πρέπει να
διαθέτουν, έτσι ώστε να µπορεί να ανταπεξέλθει µέσα σε διάστηµα εικοσιτεσσάρων ωρών (24
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ωρών) για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, επισκευών κλπ µε τον αντίστοιχο χρόνο
ενασχόλησής του, τα προσόντα, την εκπαίδευση του, τον διατιθέµενο εξοπλισµό για την
τεχνική υποστήριξη του εξοπλισµού και θα συνυποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό της ειδικής
προς τούτο εκπαίδευσης αυτού και της αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή
ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην Ε.Ε., όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC, ώστε να τεκµηριώνεται η καταλληλότητά του για εγκατάσταση, service κλπ των
υπόψη ειδών. Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την εξυπηρέτηση µετά την πώληση και την
τεχνική βοήθεια εκ µέρους του διαγωνιζόµενου (after sales service) και πρέπει να δοθούν
αναλυτικά, ώστε να µπορούν να αξιολογηθούν. Επισηµαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των
διαγωνιζοµένων να προσφέρουν συνολικό χρόνο (αρχόµενο από την οριστική παραλαβή
των µηχανηµάτων περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου συντήρησης
µεγαλύτερο του ελάχιστου ζητούµενου των δέκα (10) ετών.
3. Πλήρης Τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα για τον προσφερόµενο εξοπλισµό
4. Πίνακας Συµµόρφωσης σύµφωνα µε το υπόδειγµα στο Παράρτηµα ΙΙΙ για κάθε ένα από τα
προσφερόµενα

είδη

ξεχωριστά, τα

τεχνικά

φυλλάδια

κατασκευαστών, prospectus,

αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του είδους, του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας,
αναφορές στη µεθοδολογία εγκατάστασης και την τεχνική υποστήριξη, οδηγίες και
συνοδευτικά τεχνικά ή / και κατασκευαστικά σχέδια, εγχειρίδια συντήρησης (service manuals),
κατάλληλα σχήµατα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs, και ότι άλλο στοιχείο διαθέτει
που αποδεικνύει τη συµµόρφωση του προσφερόµενου είδους µε τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού.
Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ τους ή στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ κ.λ.π.
θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω
προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης.
Για τη διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στον φάκελο «δικαιολογητικά συµµετοχής - τεχνική προσφορά» και
απαιτείται να προσκοµιστούν σε έντυπη µορφή, θα υποβάλλονται οπωσδήποτε σε δύο
πλήρεις χωριστές σειρές (πρωτότυπο και αντίγραφο), σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ µε
αρίθµηση του περιεχοµένου κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο.
5. Επίσηµα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Ο προσφέρων δύναται
να υποβάλει τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον
κατασκευαστικό οίκο, (οπότε και δεν θα απαιτείται η έντυπη προσκόµισή τους εντός του ως

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σελίδα 43

18PROC002839410 2018-03-21
άνω τριηµέρου). Σε αντίθετη περίπτωση, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των
τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστικού οίκου, (οπότε και σε αυτή την περίπτωση δεν θα
απαιτείται η έντυπη προσκόµισή τους εντός του ως άνω τριηµέρου).
6. Ειδικότερα οι προσφορές και ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει –µε ποινή απόρριψηςνα συνοδεύονται από:
•

Πιστοποιητικό σήµανσης CE (CE Mark), ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες

απαιτήσεις της Ε.Ε (σύµφωνα µε την «Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 09/07/2008 για το κοινό πλαίσιο εµπορίας προϊόντων και
κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου» και τον «Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
765/2008 της 09/02008 για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της
αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συµβουλίου» όπως ισχύει σήµερα).
•

πιστοποιητικό συµµόρφωσης (CE certificate) προς την οδηγία 93/42 της Ε.Ε. για το

σύνολο των µερών του συγκροτήµατος, που να έχει εκδοθεί από κοινοποιηµένο οργανισµό.
Σε περίπτωση που στο πιστοποιητικό δεν αναφέρεται µε σαφήνεια το προσφερόµενο µοντέλο
ή/και κάποια από τα µέρη του ή τα παρελκόµενά του, θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη
δήλωση πιστότητας (CE declaration of conformity) του κατασκευαστή.
Προσφορά, µε την οποία δεν θα υποβληθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συµµόρφωσης θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά
7. Πλήρες αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης (προσδιορισµός περιεχοµένου εκπαίδευσης για
κάθε οµάδα εκπαιδευοµένων, προτεινόµενες ώρες εκπαίδευσης ανά θεµατική ενότητα,
θεµατολογία, διάρκεια σε ώρες ανά οµάδα εκπαιδευόµενων για κάθε θεµατικό αντικείµενο,
χρονοδιάγραµµα

υλοποίησης,

εκπαιδευτές,

εκπαιδευτικό

υλικό)

και

αντίγραφο

των

αναγκαίων βοηθηµάτων ή πινάκων, στην Ελληνική γλώσσα:
α) για τους χειριστές / χρήστες και
β) για τους τεχνικούς συντήρησης
Η εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος
αναλαµβάνει µε έξοδα του την πραγµατοποίηση της εκπαίδευσης. Η οργάνωση της
εκπαίδευσης γίνεται κατόπιν συνεννόησης του ανάδοχου µε την 3η ΥΠΕ. Η πραγµατοποίηση
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της εκπαίδευσης θα γίνεται στα Κέντρα Υγείας. Οι εκπαιδεύσεις δεν θα ξεπερνούν τις 6 ώρες
την ηµέρα.
Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρέχεται από τον Ανάδοχο, για την υποστήριξη και
την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα είναι σε µορφή έντυπη, CD και ιστοσελίδας.
Ο ανάδοχος θα χορηγήσει πιστοποιητικό παρακολούθησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στην περίπτωση που απαιτείται στην τεχνική προδιαγραφή του επιµέρους είδους. Ο αριθµός
των οµάδων εκπαίδευσης και ο αριθµός των εκπαιδευόµενων ανά οµάδα προσδιορίζεται
στην τεχνική προδιαγραφή του κάθε είδους.
8. Πλήρες

εγχειρίδιο

µε

σαφείς

οδηγίες

χρήσεως

και

λειτουργίας

του

µητρικού

κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) µε αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων
πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρµογές, µεταφρασµένο
οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του µηχανήµατος, ενώ στην αρχική
προσφορά µπορεί να δοθεί στην Αγγλική και κατά προτίµηση και στην Ελληνική. Η
µετάφραση θα πρέπει να αποδίδει πιστά το πρωτότυπο κείµενο και να φέρουν την έγκριση
του κατασκευαστή.
9. Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς του Παραρτήµατος IV συµπληρωµένο ΜΟΝΟ µε τους
κωδικούς και τα άλλα απαιτούµενα στο έντυπο στοιχεία των προσφερόµενων ειδών, ΧΩΡΙΣ
να αναγράφονται τιµές. Το έντυπο αυτό υπογράφεται ψηφιακά και επισυνάπτεται ως
προσθήκη συνηµµένου σε µορφή .pdf. Η αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών
οίκων και των ειδών γίνεται ώστε να προσδιορίζεται µονοσήµαντα η προµήθεια. Τονίζεται
ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισµού, ότι όλα τα επιµέρους στοιχεία του Πίνακα Οικονοµικής
Προσφοράς θα πρέπει να είναι συµπληρωµένα και να είναι απολύτως ταυτόσηµα µε τα
στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς, µε εξαίρεση τα στοιχεία τιµών,
τα οποία θα υπάρχουν µόνο σχετικό έντυπο του (υπο)φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς.
Εµφάνιση οποιασδήποτε τιµής στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική
Προσφορά» οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης και ο υποψήφιος αποκλείεται
από το διαγωνισµό. Αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία όσες Τεχνικές Προσφορές
περιέχουν στις «Συµβάσεις συντήρησης – επισκευής» στοιχεία τιµών.
10. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά συµµετοχήςΤεχνικής Προσφοράς» και όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών για την
τεχνικά άρτια εγκατάσταση (όπου αυτή προβλέπεται) και θέση σε πλήρη λειτουργία του
προσφερόµενου είδους, ως και γενικά σχέδια (εφ’ όσον κρίνονται αναγκαία για το
προσφερόµενο είδος). Στον υποφάκελο αυτό θα αναφέρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σελίδα 45

18PROC002839410 2018-03-21
στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη µε διαστάσεις των επί µέρους συσκευών, διαστάσεις και
διαδροµές καναλιών κλπ.) που απαιτούνται για την προετοιµασία από την Αναθέτουσα Αρχή
του χώρου όπου ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει το είδος.
11. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο που τεκµηριώνει πληρέστερα την Τεχνική Προσφορά του
διαγωνιζόµενου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα
∆ιακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια της τεχνικής αξιολόγησης.
2.4.4 Περιεχόµενα

Φακέλου

«Οικονοµική

Προσφορά»

/

Τρόπος

σύνταξης

και

υποβολής

οικονοµικών προσφορών
Η οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει τους πίνακες οικονοµικής προσφοράς, οι οποίοι
διατίθενται ως συνηµµένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας, πρέπει να συµπληρωθούν από τον
συµµετέχοντα για τα είδη που προσφέρει (κατά περίπτωση) και να υποβληθεί ηλεκτρονικά στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και συγκεκριµένα επί ποινή απόρριψης στον
(υπο)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Οι οικονοµικές προσφορές υποβάλλονται ξεχωριστά ανά
προσφερόµενο είδος.
Α. Τιµές
Η τιµή του προς προµήθεια εξοπλισµού δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα.
[Αν στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν µπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονοµική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονοµική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονοµική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραµµένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύµφωνα µε το
υπόδειγµα που υπάρχει στο Παράρτηµα ΙV της παρούσας διακήρυξης) σε µορφή pdf.]
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται
αυτόµατα από το σύστηµα.
Οι

προσφερόµενες

τιµές

είναι

σταθερές

καθ’ όλη

τη

διάρκεια

της

σύµβασης

και

δεν

αναπροσαρµόζονται.
Στο στάδιο της κατακύρωσης του διαγωνισµού, γίνεται σύγκριση των τιµών των οικονοµικών
προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών, όπως καταγράφτηκαν κατά την τελευταία ηµέρα
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της προθεσµίας υποβολής προσφορών στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το ν. 3846/2010 την
δηµιουργίας βάσης δεδοµένων παρατηρητηρίου τιµών για τον έλεγχο των τιµών όλων των ειδών που
αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3580/2007 µε βάση τις τιµές των χωρών της Ε.Ε.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή,
µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιµή υπερβαίνει τον
προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο
άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης, είτε γα) για το σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών είτε γβ) για
ένα ή περισσότερα είδη, αλλά για τη συνολική ποσότητα κάθε είδους.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα
εννέα (9) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής
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προσφοράς), 2.4.4 (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και
αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της
παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1
της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ΄ της
παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που
συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ε) η οποία είναι υπό αίρεση,
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύµβασης.
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3.

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιηµένο στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική

Αποσφράγιση

του

(υπό)φακέλου

«∆ικαιολογητικά

Συµµετοχής-Τεχνική

Προσφορά» την 24.04.2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00
•

Ηλεκτρονική

Αποσφράγιση

του

(υπό)φακέλου

«Οικονοµική

Προσφορά»,

κατά

την

ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»,
κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη του οργάνου.
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β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα
µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των
τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών
προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό
στοιχεία α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς
δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναµων προφορών, δηλαδή προσφορών µε την ίδια συνολική τελική
βαθµολογία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά µε την
µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναµες προσφορές έχουν την ίδια
βαθµολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον
της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία αυτών των οικονοµικών φορέων.
Τα

αποτελέσµατα

των

ανωτέρω

σταδίων

επικυρώνονται

µε

απόφαση/αποφάσεις

αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται

του

στους προσφέροντες

µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4.
της παρούσας.
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3.2

Πρόσκληση

υποβολής

δικαιολογητικών

προσωρινού

αναδόχου

-

∆ικαιολογητικά

προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα

νοµιµοποίησης, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής.
Το δικαίωµα συµµετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός τριών (3)
µηνών που προηγούνται της ηµεροµηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Τα εν
λόγω δικαιολογητικά, σε κάθε περίπτωση, να είναι σε ισχύ και κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
προσφοράς.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται εντός δυο εργασίµων ηµερών µετά από την
προσκόµιση των δικαιολογητικών και σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των
συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η
αποσφράγιση

γίνεται

µέσω

των

αρµοδίων

πιστοποιηµένων

στο

σύστηµα

οργάνων

της

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίστηκε. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση
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της παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15)
επιπλέον ηµέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως
επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii)

δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
µαταιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.
3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης
σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο 3.4.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και
από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και µόνον στην περίπτωση
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων µέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης,
έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού
θέτοντας του προθεσµία που δεν µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
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3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η
προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν η πράξη
κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας,
άλλως γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που
βλάπτει τα συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από
τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύµβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ:
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• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και
νοµικών ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε
περίπτωση παρέµβασης, των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή
απορρίπτει την προσφυγή µε απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή
διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
3.5

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη
της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να
ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει
την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του
µέρους του είδους του εξοπλισµού που παραλήφθηκε οριστικά] µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή
των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας
Μετά την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και προκειµένου να αποδεσµευτεί η
εγγύηση καλής εκτέλεσης, απαιτείται η κατάθεση εγγύησης καλής λειτουργίας. Ο χρόνος ισχύος της
εγγύησης αυτής, ξεκινά µετά την οριστική παραλαβή και η διάρκειά του ορίζεται στην προσφορά του
αναδόχου και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον χρόνο εγγύησης καλής
λειτουργίας κατά τρεις (3) µήνες και που προβλέπεται στο άρθρο 6.7 της παρούσας. Ο ανάδοχος
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υποχρεούται να εκτελεί τα όσα περιγράφονται στο άρθρο 6.5 της παρούσας, καθώς και όσα
περιγράφει ο ίδιος στην προσφορά του.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας της σύµβασης ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της αξίας
της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και επιστρέφεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του
προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας, όπως ορίζεται ανωτέρω, διάστηµα κατά το
οποίο η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής
της εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για τη συµµόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύµβασης.
4.2

Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

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 δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
4.4

Υπεργολαβία

4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
∆εν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύµβασης των πιο κάτω τµηµάτων της σύµβασης
(εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης) και για τα οποία υπάρχει επιφύλαξη, σύµφωνα µε τις τυχόν
απαιτήσεις της διακήρυξης για την εκτέλεση ορισµένων κρίσιµων καθηκόντων απευθείας από τον
ίδιο τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονοµικών φορέων, όπως
αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016, από έναν από τους συµµετέχοντες στην
ένωση αυτή, κατά το άρθρο 78 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
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4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες
πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε
από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά
την ως άνω διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του
υπεργολάβου µε τον οποίο διακόπηκε η συνεργασία όσον αφορά τη χρηµατοοικονοµική επάρκειατεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, η αντικατάσταση είναι δυνατή µόνο εάν είτε ο νέος
υπεργολάβος (τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή) είτε ο ίδιος ο Ανάδοχος
πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6.
4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου
να µην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως
άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016.
4.5

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

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
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4.6

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

4.6.1 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 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωµής

5.1.1 Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συµβατικής αξίας µετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται 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 ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή.
Ειδικότερα απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή
Παραλαβής,
β) τιµολόγιο του Αναδόχου,
γ) φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ κατά την ηµέρα πληρωµής
δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
5.1.2 Toν 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 εξοπλισµού στον
τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
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δ) ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου
ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του ν. 3580/2007 (για ψυχική υγεία)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
5.2

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει το συµβατικό εξοπλισµό ή
δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτόν µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης.
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) ο εξοπλισµός δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύµβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του
αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
5.2.2 Αν ο εξοπλισµός φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου
και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του
ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα.
Το παραπάνω πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντα
εξοπλισµού, χωρίς Φ.Π.Α. Εάν ο εξοπλισµός που παραδόθηκε εκπρόθεσµα επηρεάζει τη
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χρησιµοποίηση του εξοπλισµού που παραδόθηκε εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της
συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση του εξοπλισµού, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του
εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και
παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
5.3

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1 (Χρόνος παράδοσης
εξοπλισµού), 6.4 (Απόρριψη συµβατικού εξοπλισµού – αντικατάσταση), 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
προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου του
ν.4412/2016.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης εξοπλισµού

6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών εκάστου
τµήµατος εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας
υπογραφής της σύµβασης, το οποίο και θα αναφέρει οπωσδήποτε στην αρχική του προσφορά.
Ειδικότερα θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα DR στα ΚΥ
Κοζάνης, ΚΥ Πτολεµαΐδας, ΚΥ Καστοριάς και ΚΥ Φλώρινας αντίστοιχα, δύο (2) ακτινογραφικά
συγκροτήµατα στα ΚΥ Αµυνταίου και ΚΥ Τσοτυλίου αντίστοιχα, πέντε (5) συστήµατα ψηφιοποίησης
ακτινογραφιών CR στα ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ ∆εσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού και ΚΥ
Αµυνταίου αντίστοιχα.
6.1.2 Η παράδοση-παραλαβή του κάθε µηχανήµατος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει, µε
την εγκατάσταση και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική
κείµενη νοµοθεσία. Οι περιγραφόµενες στη σύµβαση δυνατότητες του µηχανήµατος θα ελεγχθούν
σε κάθε περίπτωση µε τα απαιτούµενα εργαλεία και όργανα µετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά
τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγµατικές συνθήκες, µε την διαδικασία των
εξετάσεων σε ασθενείς, (αφορά την διαδικασία οριστικής παραλαβής). Να κατατεθούν τα σχετικά
πιστοποιητικά διακρίβωσης των οργάνων µετρήσεων και ελέγχου.
6.1.3 Με απόφαση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ., ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή,
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό εξοπλισµό, ή δεν επισκεύασε ή
συντήρησε αυτό µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από
αίτησή του, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 203 του ν.4412/2016.
6.1.4 Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί ο εξοπλισµός, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.5

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τη

σύµβαση, εφόσον ο εξοπλισµός δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του
Νοσοκοµείου ή εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
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6.1.6 Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης του εξοπλισµού µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών, επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.7 Για τη µετάθεση του χρόνου παράδοσης απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής (Ε∆Α) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.
6.1.8 Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης, παράδοσης, παραλαβής και
θέσης σε λειτουργία, των προς προµήθεια ειδών, µε ευθύνη και µέριµνά του στους χώρους που
έχουν υποδειχτεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
6.1.9

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βρει το µεταφορικό µέσο και να φροντίσει για την

φόρτωση, µεταφορά και παράδοση των υπό προµήθεια ειδών στον τόπο παράδοσής τους. Στη
µεταφορά εφαρµόζονται οι όροι και οι συµφωνίες των Κωδικοποιηµένων Ρητρών Μεταφοράς.
Εφόσον το µεταφορικό µέσον είναι πλοίο, αυτό υπόκειται στους όρους και συµφωνίες των
Classification Clauses.
6.1.10 Ο ανάδοχος αµέσως µετά τη φόρτωση των υπό προµήθεια ειδών, είναι υποχρεωµένος να
γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία, κάθε στοιχείο σχετικό µε τη φόρτωση και τη µεταφορά.
6.1.11

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ασφαλίσει τα προς µεταφορά είδη σε ασφαλιστική

εταιρεία. Η ασφάλιση θα καλύπτει όλους ανεξαιρέτως τους κινδύνους, σύµφωνα µε τη φύση των
ειδών, όπως και αυτούς του πολέµου, απεργιών, στάσεων κ.λ.π. όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες
του Ινστιτούτου των ασφαλιστικών Λονδίνου, που ισχύουν κάθε φορά (άρθρο 210, ν. 4412/2016).
6.1.12

Η συσκευασία θα είναι όµοια µε αυτή του εµπορίου µε σκοπό την προστασία των

µεταφερόµενων ειδών, από τυχόν ζηµιές κατά τη µεταφορά τους, χωρίς άλλη χρηµατική επιβάρυνση.
Τα σχετικά υλικά συσκευασίας δεν επιστρέφονται στον προµηθευτή. Σε εµφανές σηµείο της
συσκευασίας πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις.
•

Στοιχεία προµηθευτή

•

Αριθµός σύµβασης

•

Είδος και ποσότητα.

6.1.13 Ο αντιπρόσωπος του Οίκου των ειδών στην Ελλάδα υπέχει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες
όπως αυτές καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις περί εµπορικών αντιπροσώπων εισαγωγής.
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6.1.14 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την αποθήκη
υποδοχής του εξοπλισµού και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει τον εξοπλισµό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
6.1.15 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή σχετική πληροφοριακή πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία για την
χρηµατοδότησή του. Μετά από κάθε προσκόµιση εξοπλισµού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο
ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον υπεύθυνο της
αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, ο εξοπλισµός, η ποσότητα και ο
αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
6.2

Παραλαβή εξοπλισµού - Χρόνος και τρόπος παραλαβής εξοπλισµού

6.2.1 H παραλαβή του εξοπλισµού γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθµιες ή και δευτεροβάθµιες, που
συγκροτούνται σύµφωνα µε την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του ν.4412/16

σύµφωνα µε τα

οριζόµενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόµου και το Παράρτηµα VI της παρούσας (σχέδιο
σύµβασης). Κατά την διαδικασία παραλαβής του εξοπλισµού διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός
έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος του εξοπλισµού γίνεται µε τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους:
α) µακροσκοπική εξέταση του είδους
β) έλεγχος ορθής λειτουργίας
γ) πρακτική δοκιµασία
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
6.2.2 Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισµού από την αρµόδια επιτροπή,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση και ο εξοπλισµός να βρίσκονται σε κατάσταση
πλήρους λειτουργίας, καθώς επίσης να έχουν ολοκληρωθεί τόσο η παράδοση των τεχνικών
εγχειριδίων και πιο συγκεκριµένα πλήρης σειρά τευχών µε οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και
επισκευής (Operation and service manual) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, όσο και η απαιτητή
εκπαιδευτική διαδικασία.
6.2.3

Οι περιγραφόµενες στη Σύµβαση δυνατότητες του εξοπλισµού θα ελεγχθούν µε τα

απαιτούµενα εργαλεία και όργανα µετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και
όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε πραγµατικές συνθήκες, µε την διαδικασία που προβλέπεται στην
τεχνική προδιαγραφή κάθε είδους.
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Σε όσα είδη απαιτείται τα όργανα µετρήσεων να είναι διακριβωµένα πρέπει να συνοδεύονται από
σχετικά πιστοποιητικά διακρίβωσης και ελέγχου.
6.2.4 Όλα τα προσφερόµενα είδη και υποσυστήµατά τους που θα προµηθεύσει, εγκαταστήσει και
θέσει σε λειτουργία ο Ανάδοχος πρέπει να είναι καινούρια, αµεταχείριστα, χωρίς ελαττώµατα και να
ικανοποιούν όλους τους όρους της σύµβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα
υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
6.2.5

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε

ζητήσει ο φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.
6.2.6

Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να ελέγχει κάθε προσκοµιζόµενο Είδος και ο ανάδοχος

υποχρεώνεται να υπακούσει σε οποιαδήποτε εντολές των αρµοδίων υπηρεσιών του, για είδος το
οποίο δεν εκπληρώνει τους συµβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά του.
6.2.7 Τυχόν βλάβες κατά τη διάρκεια των δοκιµών βαρύνουν τον προµηθευτή ο οποίος οφείλει µε
δικά του έξοδα να τις αποκαταστήσει άµεσα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών. Μετά την αποκατάσταση
τυχόν βλαβών ακολουθεί εκ νέου δοκιµή του συστήµατος διάρκειας µέχρι επτά (7) ηµερών στην
κρίση της επιτροπής παραλαβών µε τους ίδιους όρους αποκατάστασης βλαβών.
6.2.8 Μετά από παρέλευση δοκιµαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) µηνός, κατά την οποία
πρέπει να πραγµατοποιηθούν όλοι οι απαιτούµενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι µετρήσεις, η επίδειξη
λειτουργίας του, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του
δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από
την αρµόδια Επιτροπή.
6.2.9

Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα

(µακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του εξοπλισµού µε παρατηρήσεις –απόρριψης

του

εξοπλισµού) σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθµιες – δευτεροβάθµιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Εξοπλισµός που απορρίφθηκε ή κρίθηκε παραληπτέος µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, µε
βάση τους ελέγχους που πραγµατοποίησε η πρωτοβάθµια επιτροπή παραλαβής, µπορούν να
παραπέµπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτηµα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί µε τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθµιες ή δευτεροβάθµιες επιτροπές παραλαβής µπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ’ εφεση των οικείων αντιδειγµάτων, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσµάτων της αρχικής εξέτασης, µε τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του ν.4412/16.
Το αποτέλεσµα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο µέρη.
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να ζητήσει παραποµπή σε δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής µετά τα
αποτελέσµατα της κατ’ έφεση εξέτασης.
6.2.10

Η παραλαβή του εξοπλισµού και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής

πραγµατοποιείται:

όπως

ορίζεται

στο

εδάφιο

Παραδοτέα

-

∆ιαδικασία

Παραλαβής

/

Παρακολούθησης του Παραρτήµατος Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού
Περιεχοµένου της παρούσας µέσα στους κατωτέρω καθοριζόµενους χρόνους: εντός ενός (1) µήνα
από την ηµεροµηνία παράδοσης του συνόλου της προµήθειας.
Αν η παραλαβή του εξοπλισµού και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγµατοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής µέσα στον οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, µε κάθε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου και εκδίδεται προς
τούτο σχετική απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, µε βάση µόνο το θεωρηµένο από
την υπηρεσία που παραλαµβάνει τον εξοπλισµό αποδεικτικό προσκόµισης αυτού, σύµφωνα δε µε
την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του εξοπλισµού και εγγραφής
του στα βιβλία της, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από την σύµβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται µε
απόφαση του αρµοδίου αποφαινοµένου οργάνου, στην οποία δεν µπορεί να συµµετέχουν ο
πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής που δεν πραγµατοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόµενο
από την σύµβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016
και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
6.3

Εγκατάσταση εξοπλισµού

• Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του εξοπλισµού (στα είδη που
προβλέπεται) και να τον δοκιµάσει και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, µε δικό του ειδικευµένο
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και ασφαλισµένο προσωπικό, µε δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους κανόνες της
τέχνης και της επιστήµης και τη λοιπή σχετική νοµοθεσία του ελληνικού κράτους, τις οδηγίες και
τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος, τις οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών του
εκάστοτε Κέντρου Υγείας ή της 3ης Υ.ΠΕ. στους χώρους που θα του υποδειχθούν.
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιήσει για την εγκατάσταση εξειδικευµένο προσωπικό το
οποίο θα αναφέρεται στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, η δε Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να
ελέγξει τη σχετική συµµόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου.
• Ως τόπος παράδοσης και παραλαβής ορίζονται τα Κέντρα Υγείας Κοζάνης, Πτολεµαΐδας,
Καστοριάς και Φλώρινας για τα τέσσερα (4) ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα DR
αντίστοιχα, τα Κέντρα Υγείας Αµυνταίου και Τσοτυλίου για τα δύο (2) ακτινογραφικά
συγκροτήµατα αντίστοιχα, τα Κέντρα Υγείας Σερβίων, Τσοτυλίου, ∆εσκάτης, Άργους Ορεστικού
και Αµυνταίου για τα πέντε (5) συστήµατα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR αντίστοιχα.
• Η εγκατάσταση των µηχανηµάτων, των συσκευών και των συστηµάτων καθώς και τα υλικά που
θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως τους σχετικούς κανονισµούς για
ασφάλεια και υγιεινή και να διασφαλίζουν την οµαλή και πλήρη λειτουργία των ηλεκτρολογικών
και µηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών υποδοµών των Κέντρων Υγείας. Με ευθύνη
και δαπάνη του αναδόχου, µετά από σχετικό του αίτηµα και έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία
της 3ης Υ.ΠΕ., θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες για την επίτευξη των ανωτέρω.
• Τα σχετικά συνυποβαλλόµενα, µε την προσφορά στοιχεία, από τους «προµηθευτές», όπως
πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευµένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό, εξασφάλιση
µακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών ή αναλωσίµων µονοπωλιακού χαρακτήρα, εξασφάλιση
µακρόχρονης παροχής υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή
καλύψεις τεχνικής ή οικονοµικής φύσης κλπ. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στα παραρτήµατα
της ∆ιακήρυξης, και όχι για το µέρος της τεχνικής προσφοράς που συντάσσεται από τον
Προµηθευτή, (τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, φύλλο συµµόρφωσης, κ.λ.π.), προκειµένου
να κριθούν, χαρακτηρισθούν και αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωµένατεκµηριωµένα µε αντίστοιχες βεβαιώσεις, από τον αντίστοιχο µητρικό κατασκευαστικό οίκο η τον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του στην ευρωπαϊκή ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία
93/42/EEC».
• Για να χαρακτηρίζεται ο «προµηθευτής» ως θυγατρικός οίκος, πρέπει στο διακριτικό του τίτλο να
έχει και τον τίτλο του µητρικού οίκου ή να υποβάλλει στοιχεία που να βεβαιώνουν τον ισχυρισµό
αυτό.
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• Οι συµµετέχοντες πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να καταθέσουν µε την
προσφορά και τα πιστοποιητικά ISO, (ΕΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 14001:04) ή τα ισοδύναµα
αυτών, µε πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών
προϊόντων και πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE, ώστε να ικανοποιούνται οι
αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (οδηγία 93/42/ΕΟΚ όπως ισχύει σήµερα)
καθώς και τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης µε την ∆Υ8/1348/04.
• Στοιχεία αόριστα ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
• Ο νόµιµος εκπρόσωπος του Οίκου κατασκευής δύναται να βεβαιώνει τα ανωτέρω
περιγραφόµενα στοιχεία µε υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον του έχει δοθεί προς τούτο από τον
Μητρικό κατασκευαστικό οίκο επίσηµη πρωτότυπη εξουσιοδότηση.
• Στο περιεχόµενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή
εγγυήσεων-καλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης –
ανταλλακτικών - αναλωσίµων κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους
«προµηθευτές» για την αξιολόγηση, βαθµολόγηση, προµήθεια – εγκατάσταση – παράδοση –
εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης, εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίµων, εκπαιδευµένου
(τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ., και τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα
αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, θα περιλαµβάνονται πλήρη
στοιχεία, κατά περίπτωση, του µητρικού ή θυγατρικού ελληνικού οίκου (∆/νση, τηλέφωνο, Fax,
κλπ.) και του υπογράφοντος Νοµίµου Εκπροσώπου (όνοµα-ιδιότητα).
• Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει µόνιµο και κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε
πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον µητρικό κατασκευαστικό οίκο,
για την συντήρηση των αντίστοιχων µηχανηµάτων. Η σύνθεση του συνεργείου συντήρησης
καθώς και τα τυπικά κλπ. προσόντα των απασχολουµένων να αναφερθούν αναλυτικά στην
προσφορά ως και τα αντίστοιχα διακριβωµένα προς τούτο όργανα.
• Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθµό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού τους
όρους εγγυήσεων ή τη συντήρηση κλπ. θα χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι και οι
προσφορές θα αποκλείονται (αφορά τα είδη που χρειάζονται συντήρηση).
• Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής σε κατάσταση λειτουργίας ο ανάδοχος
υποχρεούται να παραδώσει: Πλήρη σειρά τευχών (σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) µε
οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS), καθώς και όλο το απαραίτητο
λογισµικό για την πλήρη λειτουργία του µηχανήµατος και την επαναφόρτωσή του (σε όποιο
είδος υπάρχει) από τους τεχνικούς της 3ης Υ.ΠΕ. (π.χ. τυχόν αναβαθµίσεις του κλπ.). Να
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περιγραφεί λεπτοµερώς ο τρόπος επαναφόρτωσης του λειτουργικού συστήµατος του
µηχανήµατος και να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.
• Επίσης να παραδοθούν όλα τα σχεδιαγράµµατα των επιµέρους τµηµάτων του µηχανήµατος και
όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί χρήστη και τεχνικού (ελέγχων, επισκευών, ρυθµίσεων κλπ.).
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
• Ο προµηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει µε ποινή αποκλεισµού, οπωσδήποτε µετά της
προσφοράς του τα παρακάτω, προκειµένου αφενός µεν τα αντίστοιχα στοιχεία να
αξιολογηθούν – βαθµολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκµετάλλευση των
δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η
κανονική λειτουργία των µηχανηµάτων και ταυτόχρονα να προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία µε
την χρησιµοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων:
• Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει µόνιµο και κατάλληλα εκπαιδευµένο
προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή
υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ) για την υποστήριξη των προσφεροµένων ειδών
από άποψη λειτουργική και επίδειξη – εκµάθηση του προσωπικού των Κέντρων Υγείας (ιατρών χειριστών)

τόσο

επί

της

λειτουργίας

των

ειδών

όσο

και

επί

των

δυνατοτήτων

αποτελεσµατικότερης και επωφελέστερης εκµετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των,
ποιοτικής και ποσοτικής.
• Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθεί χωριστά µε τον αντίστοιχο
χρόνο ενασχόλησής του, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθεί σχετικό
πιστοποιητικό ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον µητρικό
κατασκευαστικό οίκο, ώστε να τεκµηριώνεται η καταλληλότητά του, αντίστοιχα, για την πλήρη
εκπαίδευση ιατρών χειριστών επί της λειτουργίας των µηχανηµάτων και της πλήρους
εκµετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή καταλληλότητα του
για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη ειδών. Η υπόψη εκπαίδευση (ιατρών – φυσικών χειριστών) θα παρέχεται επί ένα µήνα µετά την εγκατάσταση του µηχανήµατος άνευ πρόσθετης
αµοιβής του προµηθευτή.
• Ο προµηθευτής υποχρεούται εντός της δεκαετίας να παράσχει επί πλέον µία ανάλογη
εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής για τυχόν
επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών,
φυσικών ή χειριστών και βιοϊατρικών µηχανικών)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σελίδα 70

18PROC002839410 2018-03-21
• Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν διαθέτει το προσωπικό (εκπαιδευτικό-τεχνικό), πρέπει στην
προσφορά να υπάρχει έγγραφο του µητρικού οίκου ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του
εξειδικευµένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και µε τους όρους που αναφέρονται ως άνω.
6.4 Ανταλλακτικά – Αναλώσιµα – SERVICE
• Ο προµηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την αποθήκευση ανταλλακτικών και κύρια τη
διάθεση ανταλλακτικών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία
και απόδοση του συγκροτήµατος, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσµευση
θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης των µητρικών κατασκευαστικών οίκων,
για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδοµένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της
διακήρυξης για την οµαλή και απρόσκοπτη µακρόχρονη λειτουργία του συγκροτήµατος.
• Στην τεχνική προσφορά, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόµενου συγκροτήµατος
θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά - αναλώσιµα για την
λειτουργία του µηχανήµατος.

6.5. Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο
εξωτερικό
Ναύλωση - Ασφάλιση
1. Αν η προµήθεια πραγµατοποιείται µε τον όρο παράδοσης FOB - FOT, η επιλογή του µεταφορικού
µέσου γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη της αναθέτουσας αρχής. Ο οικονοµικός φορέας µετά την
υπογραφή της σύµβασης υποχρεούται να ζητήσει από την αναθέτουσα αρχή έγγραφες οδηγίες
σχετικά µε τη µεταφορά του υλικού. Στις άλλες περιπτώσεις η επιλογή του µεταφορικού µέσου γίνεται
µε µέριµνα και δαπάνη του ανάδοχο µε τους εξής περιορισµούς:
α) ∆εν επιτρέπεται η µεταφόρτωση σε ενδιάµεσους σταθµούς ή λιµάνια χωρίς συγκατάθεση του
αγοραστή.
β) Εφόσον το µεταφορικό µέσο είναι πλοίο, τούτο υπόκειται στους όρους και συµφωνίες της
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίσης, η φόρτωση γίνεται µέσα στα κύτη και όχι στο κατάστρωµα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει
ο αγοραστής. Επασφάλιστρα λόγω ηλικίας του πλοίου, η από οποιαδήποτε άλλη αιτία, βαρύνουν
τον ανάδοχο, όταν η προµήθεια γίνεται µε τον όρο παράδοσης CIF.
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2. Στην περίπτωση που η προµήθεια πραγµατοποιείται µε όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται µε
µέριµνα και δαπάνη του ανάδοχο, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστική εταιρεία και καλύπτει κινδύνους
επιλογής του αγοραστή, ανάλογα µε τη φύση του εµπορεύµατος, τα περιστατικά του ταξιδιού, τη
συσκευασία και λοιπούς συναφείς παράγοντες, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική σύµβαση. Εκτός από
τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και κίνδυνοι όπως πολέµου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτούτου των ασφαλιστών Λονδίνου που ισχύουν
κάθε φορά.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και η λήξη των ασφαλιζοµένων κινδύνων
µεταφοράς γίνεται, σύµφωνα µε την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (WAREHOUSE TO
WAREHOUSE) περιλαµβανοµένης και της παραµονής των εµπορευµάτων στους τελωνειακούς
χώρους ή άλλες αποθήκες INTRANSIT του τόπου προορισµού των υλικών, για σαράντα πέντε (45)
ηµέρες από την άφιξη τους.
4. Η ασφάλιση καλύπτει την αξία CIF του εµπορεύµατος πλέον 5%.
Ανακοίνωση φόρτωσης
1. Ο ανάδοχος αµέσως µετά την φόρτωση των υλικών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην
αναθέτουσα αρχή, µε τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα ή τηλεοµοιοτυπία, τα στοιχεία φόρτωσης στα
οποία να περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
α) Ο αριθµός της σύµβασης και της σχετικής πίστωσης της Τράπεζας της Ελλάδος, αν υπάρχει.
β) Αν η µεταφορά γίνεται µε πλοίο, το όνοµα του πλοίου, η εθνικότητα του και η σηµαία του.
γ) Ο αριθµός των κιβωτίων, τα επ’ αυτών σηµεία και αριθµοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα
και το βάρος (µικτό - καθαρό).
δ) Η πιθανή ηµεροµηνία άφιξης του µεταφορικού µέσου στον τόπο προορισµού.
2. Αν ο ανάδοχος παραλείψει ή καθυστερήσει να αποστείλει το ανωτέρω τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα
ή τηλεοµοιοτυπία, βαρύνεται µε έξοδα υπερηµεριών και παραµονής σε τελωνειακούς χώρους ή
χώρους INTRANSIT των συµβατικών υλικών, από την εποµένη της άφιξης του µεταφορικού µέσου
µέχρι την παραλαβή τους.
Ποιοτικός έλεγχος στο εξωτερικό
1. Όταν τα υλικά εισάγονται από το εξωτερικό πριν από τη φόρτωσή τους ή κατά το στάδιο
κατασκευής τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αναθέσει, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί
δηµοσίων συµβάσεων, τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου.
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Στην περίπτωση αυτή, η οριστική παραλαβή του υλικού γίνεται στην Ελλάδα από την αρµόδια
επιτροπή παραλαβής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση και τις κείµενες διατάξεις.
2. Έναντι του διεθνούς γραφείου ελέγχου ο οικονοµικός φορέας έχει τις εξής υποχρεώσεις:
α) Να διαθέτει τα απαιτούµενα τεχνικά µέσα και εργατοτεχνικό προσωπικό, ιδίως για µετακίνηση,
µετατόπιση, στοιβασία του προς έλεγχο υλικού και για κάθε άλλη ενέργεια που είναι αναγκαία για τον
έλεγχο.
β) Να διαθέτει για την εξακρίβωση της ποιότητας του προς έλεγχο υλικού όσα τεχνικά µέσα έχει στην
διάθεση του.
γ) Να έχει συγκεντρωµένα τα υλικά στην ίδια πόλη ή τοποθεσία, άλλως, βαρύνεται µε τα πρόσθετα
έξοδα του ελέγχου.
δ) Να ενηµερώνει τα αρµόδια όργανα του διεθνούς γραφείου ελέγχου, σχετικά µε την πορεία
εκτέλεσης της παραγγελίας.
ε) Σε περίπτωση απόρριψης των υλικών από το διεθνές γραφείο ελέγχου, ο οικονοµικός φορέας
βαρύνεται µε τα έξοδα που θα προκύψουν από τον απαιτούµενο έλεγχο ή ελέγχους.
3. Αν δεν προσέλθει έγκαιρα το διεθνές γραφείο ελέγχου για τον έλεγχο του υλικού, ο οικονοµικός
φορέας υποχρεούται να απευθυνθεί στην αρµόδια υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, για να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
4. Η αξία των δειγµάτων και αντιδειγµάτων του υλικού, όπου τούτο απαιτείται, κατά τον έλεγχο στο
εξωτερικό, βαρύνει τον οικονοµικό φορέα.
5. Το διεθνές γραφείο ελέγχου υποχρεούται, αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι το υλικό δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύµβασης, να µην εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου, αλλά να
ενηµερώσει αµέσως την αναθέτουσα αρχή, προκειµένου να λάβει οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες
του.
6. Η αναθέτουσα αρχή, αντί να αναθέσει τον έλεγχο σε διεθνές γραφείο ελέγχου, µπορεί να
αποστείλει επιτροπή από εξειδικευµένους υπαλλήλους του δηµοσίου
τοµέα, για τη διενέργεια του ελέγχου στο εξωτερικό. Στην περίπτωση, αυτή η επιτροπή συντάσσει και
υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή πρακτικό του διενεργηθέντος ελέγχου. Οι υποχρεώσεις του
οικονοµικού φορέα έναντι της επιτροπής είναι ίδιες µε εκείνες προς το διεθνές γραφείο ελέγχου.
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6.6

Απόρριψη συµβατικών υλικών – Αντικατάσταση

• Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας των
υλικών, µε απόφαση του αποφαινοµένου οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου, µπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της µε άλλη, που να είναι σύµφωνη µε τους
όρους της σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
• Αν η αντικατάσταση γίνεται µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, η προθεσµία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συµβατικού χρόνου, ο
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσµος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσµης
παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν µέσα στην
προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συµβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις.
• Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
6.7

Εγγυηµένη λειτουργία προµήθειας

• Ο ανάδοχος µετά το πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή
υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο ετών (2), τόσο
για τα επιµέρους τµήµατα που απαρτίζουν το προσφερόµενο σύστηµα, όσο και για το σύνολο
του συστήµατος, σύµφωνα µε το Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά τεύχη της
σύµβασης.
• Ο προµηθευτής υποχρεούται, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών για δέκα
τουλάχιστον (10) συνολικά έτη, µε έγγραφη επιβεβαίωση του µητρικού κατασκευαστικού οίκου.
Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική
πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται µε έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού
µητρικού οίκου και οπωσδήποτε µε ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισµό ή την
επανάληψή του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η 3η Υ.ΠΕ. δεν θα ευθύνεται για καµία βλάβη του
όλου µηχανήµατος προερχόµενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται
µε κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, εκτός αναλωσίµων που αναφέρεται στη
διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση περιλαµβάνεται υποχρέωση του προµηθευτή και
για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε
το µηχάνηµα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιµότητας, ότι δηλαδή ακριβώς προβλέπει το
σχέδιο πλήρους σύµβασης. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΤΟΥ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Σελίδα 74

18PROC002839410 2018-03-21
• Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος φορέας για την έγκαιρη παράδοση του έτοιµου
χώρου, προς εγκατάσταση του συγκροτήµατος, δεν συµµορφωθεί εµπρόθεσµα και δεν
ετοιµάσει το χώρο (σύµφωνα µε τις αναγκαίες απαιτήσεις του προµηθευτικού οίκου), ένα µήνα
πριν από την συµβατική ηµεροµηνία παράδοσης, τότε η µεν παράδοση των ειδών ακολουθεί τις
αντίστοιχες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, η δε εγγύηση καλής λειτουργίας αρχίζει το
βραδύτερο ένα µήνα, µετά την συµβατική ηµεροµηνία παράδοσης.
• Κατά τη διάρκεια εγγύησης θα τηρείται ηµερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που
θα παρακολουθείται και θα µονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκοµείου (ιατρό ή
ηλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προµηθευτή. Στο ηµερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα
αίτια τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του µηχανήµατος. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται
τηλεφωνικά για τη βλάβη και θα στέλνεται Fax, οπότε και αρχίζει να µετρά ο χρόνος
ακινητοποίησης. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιµες ηµέρες
ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε µέρους του µηχανήµατος.
• Κατά την περίοδο της εγγυηµένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία
του αντικειµένου της προµήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυηµένης λειτουργίας να
προβαίνει στην προβλεπόµενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη µε τρόπο
και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύµβασης.
• Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούµενο έλεγχο της
συµµόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόµενα στην σύµβαση για την εγγυηµένη λειτουργία
καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης
του αναδόχου προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόµενο
όργανο της σύµβασης την έκπτωση του αναδόχου.
• Μέσα σε ένα (1) µήνα από την λήξη του προβλεπόµενου χρόνου της εγγυηµένης λειτουργίας η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυηµένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συµµόρφωση του αναδόχου στις
απαιτήσεις της σύµβασης. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, ολικής ή µερικής, του αναδόχου, το
συλλογικό όργανο µπορεί να προτείνει την ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II- ΕΕΕΣ (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- Υπόδειγµα τεχνικής προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI- Σχέδιο Σύµβασης (Προσαρµοσµένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

Ο ∆ιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81Α/4-4-05), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3527/07
(ΦΕΚ 25Α/9-2-07), σκοπός της ∆.Υ.ΠΕ. είναι: α) Ο προγραµµατισµός, συντονισµός, εποπτεία και
έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής ΦΠΥΥΚΑ) β) Η υποβολή, προς τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισηγήσεων, µέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην
πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον
πληθυσµό της Περιφέρειας τους γ) Η παρακολούθηση της εφαρµογής, από τις ∆ιοικήσεις των
εποπτευόµενων ΦΠΥΥΚΑ, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4486/17 (ΦΕΚ 115 Α/07-08-2017 – ∆ιορθ. Σφαλµ. στο ΦΕΚ-125 Α/29-817), οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. παρέχονται στο πλαίσιο ενός ενιαίου, ολοκληρωµένου και αποκεντρωµένου
συστήµατος που οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί στις ∆ιοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών
(∆.Υ.Πε.) εντασσόµενο στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο
πρώτο επίπεδο Π.Φ.Υ. παρέχονται υπηρεσίες από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.), τα
Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143), τα Πολυδύναµα
Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165), τα Ειδικά
Περιφερειακά Ιατρεία (Ε.Π.Ι.) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213) και τα Τοπικά Ιατρεία
(Τ.Ι.) της παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 266/1989 (Α΄ 266). Στο δεύτερο επίπεδο παρέχονται υπηρεσίες
περιπατητικής φροντίδας από τα Κέντρα Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου, όπως
προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 και οι Μονάδες Υγείας του
Πρωτοβάθµιου Εθνικού ∆ικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), όπως προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 2 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), µετονοµάζονται σε Κέντρα Υγείας. Καταργείται εφεξής η
ονοµασία Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.). Οι υπηρεσίες Π.Φ.Υ. περιλαµβάνουν: α) τις
υπηρεσίες υγείας για την παροχή των οποίων δεν απαιτείται εισαγωγή του ατόµου σε νοσηλευτική
µονάδα, β) την εκτίµηση των αναγκών υγείας των πολιτών, το σχεδιασµό και την υλοποίηση µέτρων
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και προγραµµάτων για την πρόληψη νοσηµάτων, την καθολική εφαρµογή εθνικού προγράµµατος
προσυµπτωµατικού ελέγχου για επιλεγµένα νοσήµατα και την προαγωγή υγείας, γ) τη διαχείριση
ασθενών µε χρόνια νοσήµατα, δ) την αναπαραγωγική υγεία και τη φροντίδα µητέρας - παιδιού, ε)
την παραποµπή, παρακολούθηση και κατά περίπτωση συνδιαχείριση περιστατικών µε την
δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια Φροντίδα, στ) την παροχή επείγουσας προνοσοκοµειακής
φροντίδας, ζ) την υλοποίηση προγραµµάτων εµβολιασµού, η) τις υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, θ)
την

παροχή

ανακουφιστικής

και

παρηγορητικής

φροντίδας,

ι)

την

παροχή

υπηρεσιών

Πρωτοβάθµιας Ψυχικής Υγείας και τη διασύνδεση µε τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αντιµετώπισης
των εξαρτήσεων, ια) την πρωτοβάθµια οδοντιατρική και ορθοδοντική φροντίδα, µε έµφαση στην
πρόληψη, ιβ) τη διασύνδεση µε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, ιγ) τη διασύνδεση µε τις υπηρεσίες
∆ηµόσιας Υγείας, ιδ) τις υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας σε συνεργασία µε τους
συναρµόδιους κατά περίπτωση φορείς, ιε) την κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και την κατ’ οίκον
νοσηλεία.

Οργανωτική δοµή της Α.Α.
Όργανα διοίκησης της ∆.Υ.ΠΕ. είναι: (α) ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας και (β) οι δύο (2)
Υποδιοικητές της Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Η ∆.Υ.ΠΕ. συγκροτείται από τις ακόλουθες ∆ιευθύνσεις και Γραφεία: Α. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού
και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαµβάνει
τα ακόλουθα τµήµατα: α) Τµήµα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, β)
Τµήµα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας, γ) Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης Β. ∆ιεύθυνση Οικονοµικής
Οργάνωσης και Υποστήριξης, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: α) Τµήµα Οικονοµικής
∆ιαχείρισης, β) Τµήµα Προµηθειών. Γ. ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού Μονάδων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, β) Τµήµα Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και ∆ιεθνών
Συνεργασιών, γ) Τµήµα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζοµένων. ∆. ∆ιεύθυνση Πληροφορικής,
που περιλαµβάνει τα ακόλουθα τµήµατα: α) Τµήµα Συστηµάτων Πληροφορικής, β) Τµήµα Υποδοµών
Πληροφορικής. Ε. Το Γραφείο ∆ιοικητή ΣΤ. Το Νοµικό Γραφείο Ζ. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Η.
Σε κάθε ∆.Υ.ΠΕ. συνιστάται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέµατα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΚΕΠΥΚΑ).
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Με την υπ’ αριθ. 15075 απόφαση (ΦΕΚ 2019/1-10-18, Β) ∆ιοικητή 3ης ∆ΥΠΕ συστάθηκε Ενιαία Τεχνική
Υπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσία της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), η οποία είναι
αρµόδια για: α) τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση µελετών, έργων και προµηθειών
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, που υλοποιούν οι εποπτευόµενοι από την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. β) την εκπόνηση µελετών, καθώς επίσης και την ανάθεση και επίβλεψη συµβάσεων
εκπόνησης

µελετών

και

παροχής

συναφών

υπηρεσιών

αρµοδιότητας

της

γ)

την

παρακολούθηση−διοίκηση τεχνικών έργων, που εκτελούνται στους εποπτευόµενους Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.

Υφιστάµενη κατάσταση-υποδοµές
Το σύνολο του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού θα εγκατασταθεί στα κτίρια των Κέντρων Υγείας
Τσοτυλίου, Σερβίων, Αµυνταίου, Άργους Ορεστικού, ∆εσκάτης, Κοζάνης, Πτολεµαΐδας, Καστοριάς
και Φλώρινας.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Σκοπός της πράξης είναι ο εκτεταµένος τεχνολογικός εκσυγχρονισµός των Κέντρων Υγείας στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, προκειµένου να καλυφθούν σοβαρές ελλείψεις σε διαγνωστικό,
προληπτικό και θεραπευτικό εξοπλισµό, µε τελική απόβλεψη την ουσιαστική βελτίωση των
παρεχόµενων υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας προς τον πληθυσµό της περιοχής και τη
συνολικότερη προάσπιση του αγαθού της δηµόσιας υγείας.

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούµενη εµπλοκή υποψηφίων
Προηγήθηκαν δύο δηµόσιες διαβουλεύσεις µε την αγορά από 24/06/2017 έως 30/06/2017 και από
05/07/2017 έως 09/07/2017, κατά τις οποίες υποβλήθηκαν παρατηρήσεις επί των τεχνικών
προδιαγραφών, οι οποίες στα σηµεία που κρίθηκε εύλογο από την αναθέτουσα αρχή,
ενσωµατώθηκαν στην παρούσα.

Στοιχεία ωριµότητας της Σύµβασης
Με την υπ’ αριθ. 204η/ 9198/ 10-3-17 απόφαση ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης
ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 2014-2020 πράξης µε τίτλο
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«Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας
του Π.Ε.∆.Υ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισµού 1.400.500€, µε δικαιούχο
και φορέα διενέργειας των διαγωνισµών την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια.
Με το υπ’ αριθ. 137/7-2-17 έγγραφο, η Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας εξέφρασε τη
σύµφωνη γνώµη της για την υλοποίηση του έργου «Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για τις
ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας».
Με την υπ’ αριθ. Α6γ/Γ.Π. 31715 /08 -05- 2017 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
εγκρίθηκε η

σκοπιµότητα για επιχορήγηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της προµήθειας

ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ.
της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας.
Με την υπ’ αριθ. 2665/14-07-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας εντάχθηκε η
Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟΥ

Π.Ε.∆.Υ.

ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

∆ΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ»

στον

Άξονα

Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε
διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «∆υτική Μακεδονία», µε προϋπολογισµό 1.238.200 €.
Έχει προηγηθεί εκτενής έρευνα αγοράς για τα προκηρυσσόµενα είδη βάσει της οποίας έχει
τεκµηριωθεί ο προϋπολογισµός.
Έχουν διενεργηθεί δύο δηµόσιες διαβουλεύσεις των τεχνικών προδιαγραφών (από 24/06/2017 έως
30/06/2017 και από 05/07/2017 έως 09/07/2017).
Με την υπ’ αριθ. 615η/24769 /11-7-17 απόφαση ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. εγκρίθηκαν οι τεχνικές
προδιαγραφές ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού, όπως αυτές συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από τις
αρµόδιες επιτροπές, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. στην
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας.

Τεκµηρίωση σκοπιµότητας/υποδιαίρεσης ή µη της σύµβασης σε τµήµατα
Επιλέχθηκε η υποδιαίρεση της σύµβασης υπό τη µορφή χωριστών τµηµάτων µε βάση τη συνάφεια
των ειδών και οι προσφορές είναι δυνατόν να υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τµήµατα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου
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Επισηµαίνεται ιδιαίτερα η αντιστοίχιση των προδιαγραφών µε τα αντίστοιχα πεδία του Παραρτήµατος
ΙV – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς - Φύλλο Συµµόρφωσης, η απαίτηση πιστοποίησης (σήµανση
CE ή συµµόρφωση µε ειδικότερα Πρότυπα όπως προδιαγράφονται καθ' είδος) και η απαίτηση
θέσεως σε λειτουργία και εκπαίδευσης του προσωπικού της υπηρεσίας στη χρήση όλων των ειδών.
Κατά περίπτωση ζητείται ελάχιστη εργοστασιακή εγγύηση σε έτη.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η – ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ DR
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ DR

ΓΕΝΙΚΑ
Ψηφιακό ακτινολογικό συγκρότηµα, καινούργιο, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο
για βαριά νοσοκοµειακή χρήση σε περιβάλλον Τ.Ε.Π. Το συγκρότηµα θα περιλαµβάνει:
1. Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, η οποία να αναφερθεί
2. Μονάδα ακτίνων Χ µε ακτινολογική λυχνία
3. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα
4. Όρθιο bucky
5. Ψηφιακός ανιχνευτής (τεµ. 1) µε σύνδεση wi-fi (αποσπώµενος για χρήση του είτε στο
οριζόντιο τραπέζι είτε στο όρθιο bucky), µε σταθερό σταθµό λήψης, αποθήκευσης &
επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων
1
1.1

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ
Τύπος γεννήτριας

Πολυκορυφών, σύγχρονης
τεχνολογίας, η οποία να
αναφερθεί

1.2

Ισχύς kW

> ή = 65kW

1.3

Ανατοµικά προγράµµατα

Να

αναφερθούν

προς

αξιολόγηση
1.4

Αυτόµατη ρύθµισης εκθέσεως (AEC)

ΝΑΙ

1.5

Εύρος τιµών υψηλής τάσης, kVp

50-150kVp

1.6

Μέγιστη τιµή mA

800mA

1.7

Εύρος mAs

Να
αναφερθεί
αξιολόγηση

Να διαθέτει σύνδεση µε µετρητή δόσης
meter)
Να
διαθέτει
ανεπτυγµένο
αυτοδιάγνωσης βλαβών

(DAP

σύστηµα
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2

ΜΟΝΑ∆Α ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ)
ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2.1

Ανάρτηση Οροφής Λυχνίας

2.2

∆ιαµήκης κίνηση

ΝΑΙ (τουλάχιστον άνω των 300cm)

2.3

Εγκάρσια κίνηση

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

2.4

Καθ’ ύψος κίνηση

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

2.5

Κλίση λυχνίας

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

2.6

Περιστροφή λυχνίας

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

2.7

Τύπος λυχνίας

Περιστρεφόµενη

ανόδου,

ταχύστροφη 9000 rpm περίπου &
διπλοεστιακή
2.8

Μέγεθος εστιών, mm

[Μικρή εστία] < ή =0,6mm&
[Μεγάλη εστία] < ή =1,3mm

2.9

Συγχρονισµένη κίνηση µε οριζόντια τράπεζα

ΝΑΙ

και όρθιο bucky, για διατήρηση της εστιακής
απόστασης και την διατήρηση της δέσµης
πάντοτε στο κέντρο του ανιχνευτή.
2.10

∆ιαφράγµατα

βάθους

µε

φωτεινή

ΝΑΙ (manual µε φίλτρα)

επικέντρωση
2.11

Να φέρει ειδικό χειριστήριο touch panel

ΝΑΙ

πάνω στον βραχίονα στήριξης µε ψηφιακή
απεικόνιση της εστιακής απόστασης, τις
γωνίες κλίσης και τις παραµέτρους της
γεννήτριας
2.12

Ισχύς µεγάλης εστίας, kW

Να

καλύπτει

την

ισχύ

της

γεννήτριας
2.13

Θερµοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU

Τουλάχιστον 600.000HU

2.14

Θερµοχωρητικότητα περιβλήµατος λυχνίας

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση
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kHU

2.15

Ρυθµός θερµοαπαγωγής λυχνίας, HU/min

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

2.16

Ρυθµός

Να αναφερθεί προς αξιολόγηση

θερµοαπαγωγής

περιβλήµατος,

HU/min
Να διαθέτει σύνδεση µε µετρητή δόσης (DAP

ΝΑΙ

meter)
3
3.1

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
∆ιαστάσεις επιφάνειας, cm, της σταθερής

Να αναφερθούν

επιδαπέδιας ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας
3.2

Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg

> ή = 150kg (χωρίς περιορισµούς
στις κινήσεις)

3.3

Κινήσεις επιφάνειας

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

∆ιαµήκης κίνηση,cm

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Εγκάρσια κίνηση, cm

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Καθ’ύψος κίνηση,cm

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Ηλεκτροκίνητη

µεταβολή

ύψους

µε

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

ποδοδιακόπτη ή άλλο σύγχρονο σύστηµα
κίνησης
4
4.1

ΟΡΘΙΟ BUCKY
Καθ’ύψος

κίνηση

συγχρονισµένη

µε

ΝΑΙ

ανάρτηση οροφής
4.2

Κλίση

90º /15º

4.3

Συνεργασία µε τροχήλατη τράπεζα

ΝΑΙ

5

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

5.1

Τεχνολογία flat panel

ΝΑΙ (Να αναφερθεί λεπτοµερώς)

5.2

Υλικό

Άµορφη Σιλικόνη

5.3

Σπινθηριστής

Ιωδιούχο Καίσιο CsI

5.4

Matrix

3.000 X 2.000
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5.5

∆ιάσταση

> ή = 35x43cm

5.6

DQE @lp/mm

ΝΑΙ (≥65%)

5.7

Μέγεθος pixel

Να αναφερθεί

5.8

Ψηφιακή µήτρα βάθους λήψεις τουλάχιστον

Να αναφερθεί

14 bits
5.9
6

On line ποιοτικός έλεγχος
ΣΤΑΘΜΟΣ

ΛΗΨΗΣ,

Θα αξιολογηθεί

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

&

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
6.1

Monitor

απεικόνισης

ψηφιακών

ΝΑΙ (υψηλής ευκρίνειας), > ή =19’’

ακτινογραφιών
6.2

Υπολογιστικό Σύστηµα για επεξεργασία και

ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτοµερώς)

αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών
6.3

Λογισµικό επεξεργασίας & µετρήσεων

6.4

Σκληρός

δίσκος

για

αποθήκευση

ΝΑΙ (Να περιγραφεί λεπτοµερώς)
8.000

εικόνων τουλάχιστον
6.5

Σύστηµα
ακτινογραφιών

(Να

αναφερθεί

αξιολόγηση)

εγγραφής
σε

ΝΑΙ

ψηφιακών

µαγνητικά

ΝΑΙ (CD ή DVD)

µέσα

αποθήκευσης
6.6

∆υνατότητα επικοινωνίας µε εκτυπωτή films

ΝΑΙ

6.7

∆υνατότητα επικοινωνίας µε PACS / RIS

ΝΑΙ

6.8

DICOM 3.0

ΝΑΙ (STORE-PRINT-WORKLIST)
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η – ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Κλασικό Ακτινογραφικό Μηχάνηµα, σύγχρονης τεχνολογίας.
Το σύστηµα θα περιλαµβάνει:
1. Γεννήτρια πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας (η οποία να αναφερθεί)
2. Επιδαπέδιο Βραχίονα Στήριξης και Ακτινολογική Λυχνία
3. Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα µε bucky
4. Όρθιο bucky
1

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

1.1

Τύπος Γεννήτριας

Πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας

1.2

Ισχύς, ΚW

η οποία
≥50KW

1.3

Ανατοµικά Προγράµµατα

ΝΑΙ. Ο µέγιστος αριθµός τους, να

1.4

Αυτόµατη ρύθµιση εξέτασης (AEC)

αναφερθεί προς αξιολόγηση
ΝΑΙ

1.5

Εύρος KVp

50-150 KVp

1.6

Μέγιστη τιµή mA

600mA

1.7

Να διαθέτει σύγχρονο σύστηµα

ΝΑΙ

1.8

Να έχει αποµακρυσµένη διάγνωση

ΝΑΙ

1.9

Να ελέγχεται από ενσωµατωµένο σύστηµα

ΝΑΙ

µικροεπεξεργαστών µε ή χωρίς οθόνη αφής για
την επιλογή των ανατοµικών προγραµµάτων ή
1.10

Να

διαθέτει

ενσωµατωµένο

ή

ΝΑΙ

ανεξάρτητο σταθεροποιητή τάσης του δικτύου
1.11

Να

διαθέτει

ψηφιακές

ενδείξεις

όλων

των ΝΑΙ

στοιχείων ακτινογράφησης
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2
2.1

ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Επιδαπέδιος βραχίονας µετακινούµενος σε ράγες ∆ιαµήκης κίνηση

2.2

2.3

2.4

ΝΑΙ (Να

βραχίονα

αναφερθεί)

Καθ’ύψος κίνηση

ΝΑΙ (Να

λυχνίας

αναφερθεί)

Εγκάρσια κίνηση

ΝΑΙ (Να

λυχνίας

αναφερθεί)

Κλίση λυχνίας

ΝΑΙ (Να
αναφερθεί)

2.5

2.6

Περιστροφή

ΝΑΙ (Να

λυχνίας

αναφερθεί)

Τύπος λυχνίας

Περιστρεφόµενης
ανόδου,
ταχύστροφη
(τουλάχιστον
9.000rpm),

2.7

Μέγεθος εστιών, mm

Μικρή εστία
≤0,6mm και

2.8

Αυτόµατα διαφράγµατα βάθους µε φωτεινή επικέντρωση και

ΝΑΙ

2.9

αναγνώριση του µεγέθους κασετών
Ισχύς µεγάλης εστίας, KW

Να καλύπτει την
ισχύ της

2.10

Θερµοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU

Να αναφερθεί
προς αξιολόγηση

2.11

Ρυθµός θερµοαπαγωγής λυχνίας, HU/ min

Να αναφερθεί
προς αξιολόγηση

2.12

Να διαθέτει µετρητή δόσης (DAP meter)
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3

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ BUCKY

3.1

∆ιαστάσεις επιφάνειας, cm

Να αναφερθούν

3.2

Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg

≥180 kg

3.3

Κίνηση Επιφάνειας

∆ιαµήκης κίνηση, cm

ΝΑΙ (Να

3.4

Εγκάρσια κίνηση,cm

αναφερθεί)
ΝΑΙ (Να

3.5

Καθ’ ύψος κίνηση, cm

αναφερθεί)
ΝΑΙ (Να

3.6

Ηλεκτροκίνητη µεταβολή ύψους µε

αναφερθεί).
ΝΑΙ (Να

ποδοδιακόπτη ή άλλο σύγχρονο

αναφερθεί)

σύστηµα κίνησης
3.7

Bucky

3.8

Κινούµενο grid

ΝΑΙ

∆ιαστάσεις κασετών

18x24cm εώς
35x43cm

3.9

Αισθητήρες AEC

ΝΑΙ

3.10

Σύστηµα συγχρονισµού µε την

ΝΑΙ

κίνηση λυχνίας
4
4.1

ΟΡΘΙΟ BUCKY
Καθ’ ύψος κίνηση

ΝΑΙ (Να
αναφερθεί)

4.2

Κλίση, º

ο
ο
90 / -20

4.3

∆ιαστάσεις κασετών, cm

18x24 έως 35x43

4.4

Αισθητήρες AEC

ΝΑΙ (Να
αναφερθούν)

4.5

Συγχρονισµός κίνησης βραχίονα λυχνίας, ακτινοδιαγνωστικής
τράπεζας- όρθιου Bucky
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR

ΓΕΝΙΚΑ
Να αποτελείται από τα εξής επιµέρους τµήµατα:
1. Σαρωτή Κασετών µε Πινακίδα Φωσφόρου
2. Κασέτες µε πινακίδα Φωσφόρου
3. Σταθµός Επισκόπησης και Επεξεργασίας Εικόνας
4. Εκτυπωτής Φιλµ Ξηράς Τεχνολογίας

1. ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ
Α/Α

Προδιαγραφή

Όριο

1.1

Να είναι συµβατός µε όλα τα αναλογικά

ΝΑΙ

ακτινολογικά µηχανήµατα
1.2

Να διαθέτει παραγωγικότητα κασέτας

περίπου 45 κασέτες/ώρα

διαστάσεων 35 Χ 43 εκατοστών.
1.3

Να έχει διακριτική ικανότητα ανάλυσης

µεγαλύτερη ή ίση των 10
pixels/mm

1.4

1.5

Να

έχει

αρχιτεκτονική

βάθους

(data

µεγαλύτερη ή ίση των 12

acquisition)

bit/pixel

Να έχει διακριτική ικανότητα αντίθεσης

µεγαλύτερη ή ίση των 12

προς εκτύπωση

bit/pixel

(4096

διαβαθµίσεις του γκρι)
1.6

Να διαθέτει Μία (1) θέση για τη σάρωση

ΝΑΙ

της κασέτας. Να υποστηρίζει τη σάρωση
κασετών µε πινακίδα φωσφόρου
1.7

Να

διαθέτει

σύστηµα

αναγνώρισης

ΝΑΙ

κασετών για τη ταυτοποίηση ασθενούς
και εξέτασης.
1.8

Να καταλαµβάνει µικρό χώρο για την
εγκατάσταση. Να αναφερθεί το µήκος,
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πλάτος και ύψος του.
1.9

Να είναι τελευταίας τεχνολογίας, νέο και

ΝΑΙ

αµεταχείριστο.
2. ΚΑΣΕΤΕΣ
Α/Α

Προδιαγραφή

Όριο

2.1

Να υποστηρίζει τα παρακάτω µεγέθη

ΝΑΙ

κασετών

2.2



35Χ43 εκ. (14’’x17’’) Ακτινογραφίας



35Χ35 εκ. (14’’x14’’) Ακτινογραφίας



24Χ30 εκ. (10’’x 12’’) Ακτινογραφίας



18Χ24 εκ. (8’’x10’’) Ακτινογραφίας

Οι κασέτες του συστήµατος να είναι
συµβατές

µε

τον

σαρωτή

ΝΑΙ

κασετών

φωσφόρου. Να αναφερθεί το είδος της
πλάκας φωσφόρου που χρησιµοποιείται
και ο µέγιστος αριθµός χρήσεων προς
αξιολόγηση. Θα εκτιµηθεί θετικά µεγάλος
αριθµός χρήσεων ώστε να µειωθεί το
οικονοµικό κόστος αντικατάστασης τους
λόγω φθοράς από φυσιολογική χρήση
τους.
2.3

Να προσφερθούν οι παρακάτω κασέτες


∆ύο (2) κασέτες 35Χ43 εκ. (14’’x17’’)
Ακτινογραφίας



∆ύο (2) κασέτες 24Χ30 εκ. (10’’x 12’’)
Ακτινογραφίας
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3. ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α/Α
3.1

Προδιαγραφή
Να

διαθέτει

υπολογιστή,

Όριο
οθόνη

και

ΝΑΙ

πληκτρολόγιο (κονσόλα χειρισµού) για
την προεπισκόπηση των εικόνων και
εισαγωγή

δηµογραφικών

στοιχείων

ασθενών ενσωµατωµένο ή ανεξάρτητο
από το σαρωτή.
Το υλικό του σταθµού (Hardware) να
είναι µεγάλης υπολογιστική ικανότητας µε
τις

παρακάτω

ελάχιστες

τεχνικές

απαιτήσεις:


Σύγχρονο ισχυρό επεξεργαστή
τουλάχιστον 3 GHz ή υψηλότερο,



Μνήµη RAM 4 GB,



Μονάδα CD/DVD-RW,



Σκληρό ∆ίσκο 500 GB ή
µεγαλύτερο HD,



Λειτουργικό σύστηµα Windows
Professional® εν ενεργεία
υποστηριζόµενης έκδοσης

3.2

Ο βασικός σταθµός να διαθέτει επίπεδη
οθόνη τουλάχιστον 19’’ και ανάλυση
οθόνης για την επισκόπηση των εικόνων
.
η οποία να αναφερθεί. Να υπάρχει η
δυνατότητα ενσωµάτωσης στο σταθµό
διαγνωστικού µόνιτορ 3MP
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3.3

Να διαθέτει λογισµικό για:
 Επεξεργασία

και

ΝΑΙ
Προεπισκόπηση

Εικόνων
 ∆ηµιουργία Πρωτόκολλου Εξετάσεων
και Προβολών
 ∆υναµικό Εύρος Έκθεσης (ανάδειξη
οστικής

δοκίδωσης

και

µαλακών

υποεκτεθειµένων

εικόνων-

µορίων)
 Ανάδειξη

Μείωση Θορύβου
 Εφαρµογή µαύρου πλαισίου γύρω από
την εικόνα
 Ανίχνευση

και

εµφάνισης

των

καταστολή

της

γραµµών

του

αντιδιαχυτικού διαφράγµατος.
 Εκτύπωση πολλαπλών εικόνων σε ένα
µόνο

φιλµ/Πραγµατικό

Μέγεθος

Εκτύπωσης
 ΠεριστροφήΜεγέθυνση/

Αντικατοπτρισµό/
Ηλεκτρονική

Περικοπή

Εικόνας
 Μέτρηση Αποστάσεων και Γωνιών
 Επιλογή και Ταξινόµηση Εικόνων µε
κριτήρια
 Επεξεργασία Πληροφοριών Ασθενούς
και Εξετάσεων
 Γραφική ένδειξη δόσης ακτινοβολίας ή
λογισµικό παρακολούθησης δόσης
που χρησιµοποιήθηκε
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 Εισαγωγή

Σχολίων,

Ενδείξεων

και

Ελεύθερου Κειµένου
 Να έχει τη δυνατότητα απεικόνισης της
εικόνας σε ολόκληρη την οθόνη (Full
Screen Mode)
 Να υπάρχει η δυνατότητα ορισµού
υποχρεωτικών πεδίων καταχώρησης
στα στοιχεία των ασθενών.
 Να διαθέτει εξαγωγή των εξετάσεων σε
µορφή jpeg για ενσωµάτωση των
εικόνων σε παρουσιάσεις.
3.4

Το

Λογισµικό

Επεξεργασίας

και

ΝΑΙ

Προεπισκόπησης των Εικόνων να διαθέτει
ελληνική επιφάνεια εργασίας καθώς και
να υποστηρίζει την εγγραφή στοιχείων
στην

Ελληνική

γλώσσα

µέσω

αλφαριθµητικού πληκτρολογίου για την
εισαγωγή δεδοµένων ασθενών.
3.5

ΝΑΙ

Να διαθέτει άδειες για :
 Να µεταφέρει εικόνες σε δίκτυο µέσω
πρωτοκόλλου DICOM 3.0 και να
εκτυπώνει

σε

σύστηµα

ξηρής

εκτύπωσης φιλµ.
 Να

εγγράφει

εικόνες

σε

CD

µε

ενσωµατωµένο πρόγραµµα θέασης
των εικόνων και σε DVD για την
µακρόχρονη αρχειοθέτηση τους.
 Σύνδεση τουλάχιστον ∆ύο (2) χρηστών
µέσω ∆ιαδικτύου για την επισκόπηση
εικόνων εντός και εκτός του Κέντρου
Υγείας είτε στη βασική σύνθεση είτε µε
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επιπλέον πρόγραµµα.
 Σύνταξη και αποθήκευση γνωµατεύσεων.
 Αποθήκευση των αρχείων DICOM σε
σύστηµα PACS.

3.6

Να

διαθέτει

λειτουργίες

παραµετροποίησης

και

βλαβών

αποµακρυσµένης

µέσω

ΝΑΙ

αναφοράς

διαχείρισης για την άµεση υποστήριξη
του.
4. ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΙΛΜ
Α/Α
4.1

Προδιαγραφή
Να

είναι

Όριο

καταγραφικό

σύστηµα

ΝΑΙ

εκτύπωσης φιλµ σε πλήρες φως ηµέρας,
χωρίς

χηµική

εκτύπωσης),

επεξεργασία

κατά

(ξηρής

προτίµηση

Laser,

κατάλληλο για σύνδεση µε τον σαρωτή
και τον σταθµό επεξεργασίας εικόνας.
4.2

Να διαθέτει ανάλυση της εικόνας σε όλες

ΝΑΙ

τις διαστάσεις φιλµ τουλάχιστον 300 ppi
(pixels per inch).
4.3

Να

έχει

δυναµικότητα

εκτύπωσης

ΝΑΙ

τουλάχιστον 40 φιλµ/ώρα στη διάσταση
35Χ43 εκ. (14’’x17’’) Ακτινογραφίας.
4.4

Να έχει εσωτερική διαµόρφωση 12 bit και
οι

διαβαθµίσεις

του

γκρι

να
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τουλάχιστον 4096.
4.5

Να καταλαµβάνει µικρό χώρο για την

ΝΑΙ

εγκατάσταση. Να αναφερθεί το µήκος,
πλάτος και ύψος του.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Οµάδα Έργου/Σχήµα ∆ιοίκησης της Σύµβασης
Με την 399η/16675/9-5-2017 απόφαση ∆ιοικητή της 3ης Υ.ΠΕ. ορίστηκε πενταµελής Οµάδα Έργου για
την παρακολούθηση της πράξης «Προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού για τις ανάγκες των
Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του Π.Ε.∆.Υ. στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας»

∆ιάρκεια σύµβασης-Χρόνοι παράδοσης
Προθεσµία παράδοσης εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές µέρες από την υπογραφή της σύµβασης
του κάθε τµήµατος.
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Τόπος υλοποίησης/παράδοσης
•

Τέσσερα (4) ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα DR στα Κέντρα Υγείας Κοζάνης,
Πτολεµαΐδας, Καστοριάς και Φλώρινας αντίστοιχα.

•

∆ύο (2) ακτινογραφικά συγκροτήµατα (κλασικά) στα Κέντρα Υγείας Αµυνταίου και Τσοτυλίου

•

Πέντε (5) συστήµατα ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR στα Κέντρα Υγείας Σερβίων,
Τσοτυλίου, ∆εσκάτης, Άργους Ορεστικού και Αµυνταίου.

Παραδοτέα-∆ιαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6.2 της παρούσας

Εκπαίδευση προσωπικού
Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6.3 της παρούσας

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη
Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 6.4 και 6.7 της παρούσας

Παρατάσεις
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης και
δεν έχει υποβάλει έγκαιρα αίτηµα παράτασής του ή έχει λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος,
χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέµενη προµήθεια.
2. Ο συµβατικός χρόνος εκτέλεσης της προµήθειας µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι
ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη ολοκλήρωση της
προµήθειας. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου ολοκλήρωσης δεν επιβάλλονται
κυρώσεις.

Τροποποίηση Σύµβασης
Σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 4.5 της παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηµατοδότηση Βλ. άρθρο 1.2 της παρούσας
Εκτιµώµενη αξία σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 572.581€
Εκτιµώµενη αξία κάθε τµήµατος της σύµβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1:

– ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (2): 120.000€

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2:

– ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
(4): 480.000€

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 3:

–

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙ

ΞΗΡΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (5): 110.000€

Ανάλυση και Τεκµηρίωση προϋπολογισµού/Συνολική και ανά τµήµα/µονάδα
Έχει προηγηθεί εκτενής έρευνα αγοράς που κατέληξε σε προσφορές για την τεκµηρίωση του
προϋπολογισµού του διαγωνισµού, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. Α6γ/Γ.Π. 31715 /08 -05- 2017
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

Τιµές αναφοράς
∆εν ορίζονται τιµές αναφοράς για τα προκηρυσσόµενα είδη σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώµατα τρίτων-επιβαρύνσεις….
Toν 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 εξοπλισµού στον τόπο
και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
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πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής ∆ιεύθυνσης
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου
ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αρίθµ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007 (για ψυχική υγεία)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ
Η αναθέτουσα αρχή συντάσσει µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής
πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα
ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή, µε
βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόµενο του αρχείου ως αρχείο PDF,
ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης.
Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να συντάξουν
µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.

Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των
ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη
δήλωση επιτρέπει στις συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν ότι:
• δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν
από τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης
• πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός προµηθευτής θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να
ζητηθούν ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο
προσωρινός προµηθευτής παρέχει τους συνδέσµους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα
αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε
βάση την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική
βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος -µέλος της Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής
(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής.
Το e ΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools - databases/espd
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Η υπηρεσία e ΕΕΕΣ επιτρέπει:
• στις αναθέτουσες αρχές, να συµπληρώνουν και να χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα ΕΕΕΣ
καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής
• στην συµµετέχουσα επιχείρηση να συµπληρώνει, να επαναχρησιµοποιεί, να τηλεφορτώνει και να
εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς
και των οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked
Questions-FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (e ΕΕΕΣ),
εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας e ΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ
καθώς και θέµατα τεχνικά και Εφαρµογής του e EEEΣ.

Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο
ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη
(ήτοι είτε στο κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε
µορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του
ν.4412/16 και την διακήρυξη.

Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου e ΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να
χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου
να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία e ΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή
αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Σηµειώνεται το εξής:
Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία e EEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση».
Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι
λογισµικό, εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το
περιεχόµενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή.
Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου,
όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. Cute PDF.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική
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υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools- databases / espd) να
δηµιουργούν το EΕΕΣ, να συµπληρώνουν µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον
εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις
και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το
υποβάλλουν στο σχετικό δ/σµό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγµα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο Συµµόρφωσης

Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυµία: …………
∆ιεύθυνση: …………
Τηλέφωνο: ………… Ηµεροµηνία: …………
Fax: …………
E-mail: …………

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)
Πράξη:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆ιακήρυξη αριθ. ………………..

Ο ∆ιαγωνιζόµενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων που δηλώνει.
Στη Στήλη «ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούµενα είδη για τα οποία θα πρέπει να
δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το
αντίστοιχο είδος περιλαµβάνεται ή όχι στην Προσφορά.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστο η χώρα προέλευσης – κατασκευής, ο
κατασκευαστικός – προµηθευτικός οίκος και ο τύπος ή µοντέλο που προσφέρεται ή αριθµός
σχετικού καταλόγου, µε τρόπο ώστε το κάθε προσφερόµενο είδος να είναι µονοσήµαντο και να µην
υπάρχει αµφιβολία ως προς την ταυτότητα αυτού. Εποµένως η τεχνική προσφορά θα πρέπει να
περιέχει τεκµηριωτικό υλικό για τον εξοπλισµό κάθε προσφεροµένου είδους (τεχνικά φυλλάδια µε
αναφορά στα χαρακτηριστικά που τίθενται ως απαιτήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές, αποδείξεις
σήµανσης CE, λοιπές πιστοποιήσεις όπου υπάρχουν κλπ.), καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον
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στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου και απαντά στις επιµέρους
απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ DR
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
Α/Α
1
1.1

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ
Τύπος γεννήτριας

Πολυκορυφών,
σύγχρονης
τεχνολογίας, η οποία
να αναφερθεί

1.2

Ισχύς kW

> ή = 65kW

1.3

Ανατοµικά προγράµµατα

Να

αναφερθούν

προς αξιολόγηση
1.4

Αυτόµατη ρύθµισης εκθέσεως

ΝΑΙ

(AEC)
1.5

Εύρος τιµών υψηλής τάσης,

50-150kVp

kVp
1.6

Μέγιστη τιµή mA

800mA

1.7

Εύρος mAs

Να αναφερθεί προς

Να

διαθέτει

σύνδεση

µε

µετρητή δόσης (DAP meter)
Να

διαθέτει

σύστηµα

αξιολόγηση
ΝΑΙ

ανεπτυγµένο
αυτοδιάγνωσης

ΝΑΙ

βλαβών
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2

ΜΟΝΑ∆Α ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ) ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2.1

Ανάρτηση Οροφής Λυχνίας

2.2

∆ιαµήκης κίνηση

ΝΑΙ

(τουλάχιστον

άνω των 300cm)

2.3
Εγκάρσια κίνηση

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

2.5

Καθ’ ύψος κίνηση

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

2.6

Κλίση λυχνίας

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Περιστροφή λυχνίας

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Τύπος λυχνίας

Περιστρεφόµενη

2.4

2.7

ανόδου, ταχύστροφη
9000 rpm περίπου &
διπλοεστιακή
2.8

Μέγεθος εστιών, mm

[Μικρή

εστία]

<

ή

=0,6mm&
[Μεγάλη εστία] < ή
=1,3mm
2.9

Συγχρονισµένη

κίνηση

µε

ΝΑΙ

οριζόντια τράπεζα και όρθιο
bucky,

για

διατήρηση

της

εστιακής απόστασης και την
διατήρηση της δέσµης πάντοτε
στο κέντρο του ανιχνευτή.
2.10

2.11

∆ιαφράγµατα

βάθους

µε

ΝΑΙ

(manual

φωτεινή επικέντρωση

φίλτρα)

Να

ΝΑΙ

φέρει

touch

ειδικό

panel

χειριστήριο

πάνω

στον

βραχίονα στήριξης µε ψηφιακή
απεικόνιση

της

εστιακής

απόστασης, τις γωνίες κλίσης
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και

τις

παραµέτρους

της

γεννήτριας
2.12

Ισχύς µεγάλης εστίας, kW

Να καλύπτει την ισχύ
της γεννήτριας

2.13

2.14

2.15

2.16

Θερµοχωρητικότητα

ανόδου

λυχνίας, kHU

600.000HU

Θερµοχωρητικότητα

Να αναφερθεί προς

περιβλήµατος λυχνίας kHU

αξιολόγηση

Ρυθµός

Να αναφερθεί προς

θερµοαπαγωγής

λυχνίας, HU/min

αξιολόγηση

Ρυθµός

Να αναφερθεί προς

θερµοαπαγωγής

περιβλήµατος, HU/min
Να

διαθέτει

αξιολόγηση

σύνδεση

µε

µετρητή δόσης (DAP meter)

3
3.1

Τουλάχιστον

ΝΑΙ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
∆ιαστάσεις
της

επιφάνειας,

σταθερής

cm,

Να αναφερθούν

επιδαπέδιας

ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας
3.2

Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg

> ή

= 150kg (χωρίς

περιορισµούς

στις

κινήσεις)
3.3

Κινήσεις επιφάνειας

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

∆ιαµήκης κίνηση,cm

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Εγκάρσια κίνηση, cm

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Καθ’ύψος κίνηση,cm

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

Ηλεκτροκίνητη
ύψους

µε

άλλο

σύγχρονο

µεταβολή

ποδοδιακόπτη

ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

ή

σύστηµα
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κίνησης
4
4.1

ΟΡΘΙΟ BUCKY
Καθ’ύψος

κίνηση

ΝΑΙ

συγχρονισµένη µε ανάρτηση
οροφής
4.2

Κλίση

4.3

Συνεργασία

90º /15º
µε

τροχήλατη

ΝΑΙ

τράπεζα
5
5.1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
Τεχνολογία flat panel

ΝΑΙ

(Να

αναφερθεί

λεπτοµερώς)
5.2

Υλικό

Άµορφη Σιλικόνη

5.3

Σπινθηριστής

Ιωδιούχο Καίσιο CsI

5.4

Matrix

3.000 X 2.000

5.5

∆ιάσταση

> ή = 35x43cm

5.6

DQE @lp/mm

ΝΑΙ (≥65%)

5.7

Μέγεθος pixel

Να αναφερθεί

5.8

Ψηφιακή µήτρα βάθους λήψεις

Να αναφερθεί

τουλάχιστον 14 bits
5.9
6
6.1

On line ποιοτικός έλεγχος

Θα αξιολογηθεί

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Monitor

απεικόνισης

ψηφιακών ακτινογραφιών
6.2

Υπολογιστικό

Σύστηµα

ΝΑΙ

(υψηλής

ευκρίνειας), > ή =19’’
για

επεξεργασία και αποθήκευση

ΝΑΙ (Να περιγραφεί
λεπτοµερώς)

ψηφιακών ακτινογραφιών
6.3

Λογισµικό

επεξεργασίας

&

ΝΑΙ (Να περιγραφεί
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µετρήσεων
6.4

λεπτοµερώς)

Σκληρός

δίσκος

αποθήκευση

8.000

για
εικόνων

ΝΑΙ

(Να

αναφερθεί

προς αξιολόγηση)

τουλάχιστον
6.5

Σύστηµα εγγραφής ψηφιακών

ΝΑΙ (CD ή DVD)

ακτινογραφιών σε µαγνητικά
µέσα αποθήκευσης
6.6

∆υνατότητα

επικοινωνίας

µε

ΝΑΙ

µε

ΝΑΙ

εκτυπωτή films
6.7

∆υνατότητα

επικοινωνίας

PACS / RIS
6.8

DICOM 3.0

ΝΑΙ

(STORE-PRINT-

WORKLIST)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ

Α/Α

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟ

1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

1.1

Τύπος Γεννήτριας

Πολυκορυφών, σύγχρονης
τεχνολογίας η οποία

να αναφερθεί

1.2

Ισχύς, ΚW

≥50KW

1.3

Ανατοµικά Προγράµµατα

ΝΑΙ. Ο µέγιστος αριθµός τους, να
αναφερθεί προς αξιολόγηση
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1.4

Αυτόµατη ρύθµιση

ΝΑΙ

εξέτασης (AEC)
1.5

Εύρος KVp

50-150 KVp

1.6

Μέγιστη τιµή mA

600mA

1.7

Να

διαθέτει

σύγχρονο ΝΑΙ

σύστηµα
1.8

Να έχει αποµακρυσµένη

ΝΑΙ

διάγνωση
1.9

Να ελέγχεται από

ΝΑΙ

ενσωµατωµένο σύστηµα
µικροεπεξεργαστών µε ή
1.10 Να
διαθέτει ΝΑΙ
ενσωµατωµένο
1.11 Να

διαθέτει

ενδείξεις
2

ή
ψηφιακές ΝΑΙ

όλων

των

στοιχείων ακτινογράφησης
ΕΠΙ∆ΑΠΕ∆ΙΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

2.1 Επιδαπέδιος βραχίονας
µετακινούµενος σε ράγες
2.2

2.3

2.4

∆ιαµήκης κίνηση

ΝΑΙ (Να

βραχίονα

αναφερθεί)

Καθ’ύψος κίνηση

ΝΑΙ (Να

λυχνίας

αναφερθεί)

Εγκάρσια κίνηση

ΝΑΙ (Να

λυχνίας

αναφερθεί)

Κλίση λυχνίας

ΝΑΙ (Να
αναφερθεί)
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2.5

2.6

Περιστροφή

ΝΑΙ (Να

λυχνίας

αναφερθεί)

Τύπος λυχνίας

Περιστρεφόµενη
ς ανόδου,

2.7

ταχύστροφη
Μικρή εστία

Μέγεθος εστιών, mm

≤0,6mm και
2.8

Αυτόµατα διαφράγµατα βάθους µε φωτεινή

Μεγάλη εστία
ΝΑΙ

επικέντρωση και αναγνώριση του µεγέθους
2.9

κασετών
Ισχύς µεγάλης εστίας, KW

Να καλύπτει την
ισχύ της

2.10 Θερµοχωρητικότητα ανόδου λυχνίας, kHU

γεννήτριας
Να αναφερθεί
προς

2.11 Ρυθµός θερµοαπαγωγής λυχνίας, HU/ min

αξιολόγηση
Να αναφερθεί
προς

2.12

Να διαθέτει µετρητή δόσης (DAP meter)
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3 ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ BUCKY

3.1

∆ιαστάσεις επιφάνειας, cm

Να αναφερθούν

3.2

Μέγιστο βάρος ασθενούς, kg

≥180 kg

3.3

Κίνηση Επιφάνειας

∆ιαµήκης κίνηση,

ΝΑΙ (Να

cm

αναφερθεί)

Εγκάρσια

ΝΑΙ (Να

κίνηση,cm

αναφερθεί)

Καθ’ ύψος

ΝΑΙ (Να

κίνηση, cm

αναφερθεί).

Ηλεκτροκίνητη

ΝΑΙ (Να

µεταβολή ύψους

αναφερθεί)

Κινούµενο grid

ΝΑΙ

∆ιαστάσεις

18x24cm εώς

κασετών

35x43cm

3.9

Αισθητήρες AEC

ΝΑΙ

3.10

Σύστηµα

ΝΑΙ

3.4

3.5

3.6

3.7

Bucky

3.8

συγχρονισµού µε
την κίνηση
4
4.1

ΟΡΘΙΟ BUCKY
Καθ’ ύψος κίνηση

ΝΑΙ (Να
αναφερθεί)

4.2

Κλίση, º

ο
ο
90 / -20

4.3

∆ιαστάσεις κασετών, cm

18x24 έως 35x43
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4.4

Αισθητήρες AEC

ΝΑΙ (Να
αναφερθούν)

4.5

Συγχρονισµός κίνησης βραχίονα λυχνίας,

ΝΑΙ

ακτινοδιαγνωστικής τράπεζας- όρθιου Bucky

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ
Α/Α
1
1.1

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΣΑΡΩΤΗΣ ΚΑΣΕΤΩΝ ΦΩΣΦΟΡΟΥ
Να είναι συµβατός µε όλα τα
αναλογικά

ΝΑΙ

ακτινολογικά

µηχανήµατα
1.2

Να

διαθέτει

κασέτας

παραγωγικότητα

διαστάσεων

35

Χ

43

περίπου

45

κασέτες/ώρα

εκατοστών.
1.3

Να

έχει

διακριτική

ικανότητα

ανάλυσης

µεγαλύτερη
ίση

των

ή
10

pixels/mm
1.4

Να

έχει

αρχιτεκτονική

βάθους

(data acquisition)

µεγαλύτερη
ίση

των

ή
12

bit/pixel
1.5

Να

έχει

διακριτική

ικανότητα

αντίθεσης προς εκτύπωση

µεγαλύτερη
ίση

των

bit/pixel

12
(4096

διαβαθµίσεις
του γκρι)
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1.6

Να διαθέτει Μία (1) θέση για τη
σάρωση

της

κασέτας.

ΝΑΙ

Να

υποστηρίζει τη σάρωση κασετών
µε πινακίδα φωσφόρου
1.7

Να

διαθέτει

αναγνώρισης

σύστηµα

κασετών

ταυτοποίηση

για

ΝΑΙ

τη

ασθενούς

και

εξέτασης.
1.8

Να καταλαµβάνει µικρό χώρο για

ΝΑΙ

την εγκατάσταση. Να αναφερθεί
το µήκος, πλάτος και ύψος του.
1.9

Να είναι τελευταίας τεχνολογίας,

ΝΑΙ

νέο και αµεταχείριστο.
2

ΚΑΣΕΤΕΣ

2.1

Να

υποστηρίζει

τα

παρακάτω

ΝΑΙ

µεγέθη κασετών


35Χ43

εκ.

(14’’x17’’)

Ακτινογραφίας


35Χ35

εκ.

(14’’x14’’)

Ακτινογραφίας


24Χ30

εκ.

(10’’x

12’’)

Ακτινογραφίας


18Χ24

εκ.

(8’’x10’’)

Ακτινογραφίας
2.2

Οι κασέτες του συστήµατος να

ΝΑΙ

είναι συµβατές µε τον σαρωτή
κασετών

φωσφόρου.

Να

αναφερθεί το είδος της πλάκας
φωσφόρου που χρησιµοποιείται
και ο µέγιστος αριθµός χρήσεων
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προς αξιολόγηση. Θα εκτιµηθεί
θετικά µεγάλος αριθµός χρήσεων
ώστε να µειωθεί το οικονοµικό
κόστος

αντικατάστασης

τους

λόγω φθοράς από φυσιολογική
χρήση τους.
2.3

Να προσφερθούν οι παρακάτω

ΝΑΙ

κασέτες


∆ύο (2) κασέτες 35Χ43 εκ.
(14’’x17’’) Ακτινογραφίας



∆ύο (2) κασέτες 24Χ30 εκ.
(10’’x 12’’) Ακτινογραφίας
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3
3.1

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Να διαθέτει υπολογιστή, οθόνη και
πληκτρολόγιο

ΝΑΙ

(κονσόλα

χειρισµού) για την προεπισκόπηση
των

εικόνων

και

εισαγωγή

δηµογραφικών στοιχείων ασθενών
ενσωµατωµένο ή ανεξάρτητο από
το σαρωτή.
Το υλικό του σταθµού (Hardware)
να

είναι

µεγάλης

ικανότητας

µε

υπολογιστική

τις

παρακάτω

ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:


Σύγχρονο ισχυρό
επεξεργαστή τουλάχιστον 3
GHz ή υψηλότερο,



Μνήµη RAM 4 GB,



Μονάδα CD/DVD-RW,



Σκληρό ∆ίσκο 500 GB ή
µεγαλύτερο HD,



Λειτουργικό σύστηµα
Windows Professional® εν
ενεργεία υποστηριζόµενης
έκδοσης

3.2

Ο βασικός σταθµός να διαθέτει

ΝΑΙ

επίπεδη οθόνη τουλάχιστον 19’’
και

ανάλυση

οθόνης

για

την

επισκόπηση των εικόνων .
η οποία να αναφερθεί. Να υπάρχει
η δυνατότητα ενσωµάτωσης στο
σταθµό

διαγνωστικού

µόνιτορ

3MP
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3.3

Να διαθέτει λογισµικό για:

ΝΑΙ

 Επεξεργασία και Προεπισκόπηση
Εικόνων
3

∆ηµιουργία Πρωτόκολλου
Εξετάσεων και Προβολών

4

∆υναµικό Εύρος Έκθεσης
(ανάδειξη

οστικής

δοκίδωσης

και

µαλακών

µορίων)
5

Ανάδειξη υποεκτεθειµένων
εικόνων-Μείωση Θορύβου

6

Εφαρµογή

µαύρου

πλαισίου γύρω από την
εικόνα
7

Ανίχνευση και καταστολή
της

εµφάνισης

γραµµών

των
του

αντιδιαχυτικού
διαφράγµατος.
 Εκτύπωση
εικόνων

πολλαπλών
σε

ένα

µόνο

φιλµ/Πραγµατικό Μέγεθος
Εκτύπωσης
 ΠεριστροφήΑντικατοπτρισµό/
Μεγέθυνση/

Ηλεκτρονική

Περικοπή Εικόνας
 Μέτρηση Αποστάσεων και
Γωνιών
 Επιλογή

και

Ταξινόµηση
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Εικόνων µε κριτήρια
 Επεξεργασία
Πληροφοριών

Ασθενούς

και Εξετάσεων
 Γραφική

ένδειξη

δόσης

ακτινοβολίας ή λογισµικό
παρακολούθησης

δόσης

που χρησιµοποιήθηκε
 Εισαγωγή Σχολίων, Ενδείξεων και
Ελεύθερου Κειµένου
 Να

έχει

τη

δυνατότητα

απεικόνισης της εικόνας σε
ολόκληρη

την

οθόνη

(Full

Screen Mode)
 Να

υπάρχει

η

δυνατότητα

ορισµού υποχρεωτικών πεδίων
καταχώρησης

στα

στοιχεία

των ασθενών.
 Να

διαθέτει

εξαγωγή

των

εξετάσεων σε µορφή jpeg για
ενσωµάτωση των εικόνων σε
παρουσιάσεις.
3.4

Το Λογισµικό Επεξεργασίας και

ΝΑΙ

Προεπισκόπησης των Εικόνων να
διαθέτει
εργασίας
υποστηρίζει

ελληνική
καθώς
την

επιφάνεια
και

να

εγγραφή

στοιχείων στην Ελληνική γλώσσα
µέσω

αλφαριθµητικού

πληκτρολογίου για την εισαγωγή
δεδοµένων ασθενών.
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3.5

Να διαθέτει άδειες για :

ΝΑΙ

 Να µεταφέρει εικόνες σε δίκτυο
µέσω
3.0

πρωτοκόλλου
και

να

σύστηµα

DICOM

εκτυπώνει

ξηρής

σε

εκτύπωσης

φιλµ.
 Να εγγράφει εικόνες σε CD µε
ενσωµατωµένο

πρόγραµµα

θέασης των εικόνων και σε
DVD

για

την

µακρόχρονη

αρχειοθέτηση τους.
 Σύνδεση

τουλάχιστον

∆ύο

(2)

χρηστών µέσω ∆ιαδικτύου για
την επισκόπηση εικόνων εντός
και εκτός του Κέντρου Υγείας είτε
στη βασική σύνθεση είτε µε
επιπλέον πρόγραµµα.
 Σύνταξη

και

αποθήκευση

γνωµατεύσεων.
 Αποθήκευση των αρχείων DICOM
σε σύστηµα PACS.
3.6

Να

διαθέτει

λειτουργίες

ΝΑΙ

παραµετροποίησης και αναφοράς
βλαβών µέσω αποµακρυσµένης
διαχείρισης

για

την

άµεση

υποστήριξη του.
4
4.1

5.

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΦΙΛΜ
Να είναι καταγραφικό σύστηµα

ΝΑΙ

εκτύπωσης φιλµ σε πλήρες φως
ηµέρας, χωρίς χηµική επεξεργασία
(ξηρής

εκτύπωσης),

κατά

προτίµηση Laser, κατάλληλο για
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σύνδεση µε τον σαρωτή και τον
σταθµό επεξεργασίας εικόνας.
4.2

Να διαθέτει ανάλυση της εικόνας
σε

όλες

τις

διαστάσεις

ΝΑΙ

φιλµ

τουλάχιστον 300 ppi (pixels per
inch).
4.3

Να έχει δυναµικότητα εκτύπωσης
τουλάχιστον
διάσταση

40

35Χ43

φιλµ/ώρα
εκ.

ΝΑΙ

στη

(14’’x17’’)

Ακτινογραφίας.
4.4

Να έχει εσωτερική διαµόρφωση 12

ΝΑΙ

bit και οι διαβαθµίσεις του γκρι να
είναι τουλάχιστον 4096.
4.5

Να καταλαµβάνει µικρό χώρο για

ΝΑΙ

την εγκατάσταση. Να αναφερθεί
το µήκος, πλάτος και ύψος του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV– Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

- την προµήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών ακτινογραφικών συγκροτηµάτων DR, όπως περιγράφεται
στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας
Κοζάνης, Πτολεµαΐδας, Καστοριάς και Φλώρινας.
- την προµήθεια δύο (2) ακτινογραφικών συγκροτηµάτων, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές
Προδιαγραφές της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Αµυνταίου και
Τσοτυλίου
- την προµήθεια πέντε (5) συστηµάτων ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR, όπως περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Σερβίων,
Τσοτυλίου, ∆εσκάτης, Άργους Ορεστικού και Αµυνταίου

Είδος

ΤΙΜΗ /

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΧΩΡΙΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΤΙΜΗ ΜΕ

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α

Φ.Π.Α

Φ.Π.Α.

ψηφιακό ακτινογραφικό
συγκρότηµα DR
ακτινογραφικό
συγκρότηµα (κλασσικό)
σύστηµα ψηφιοποίησης
ακτινογραφιών CR
Συντήρηση του

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

εξοπλισµού

ΤΙΜΗ /

(συµπεριλαµβανοµένης

ΧΩΡΙΣ

της αξίας των

Φ.Π.Α.

Φ.Π.Α.

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Φ.Π.Α

ΤΙΜΗ ΜΕ
Φ.Π.Α

ανταλλακτικών)
ψηφιακό ακτινογραφικό
συγκρότηµα DR
ακτινογραφικό
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συγκρότηµα (κλασσικό)
σύστηµα ψηφιοποίησης
ακτινογραφιών CR
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας ………………………………………………………..
Κατάστηµα

………………………………………………………..

∆/νση οδός-αριθµός ΤΚ FAX …………

Ηµεροµηνία έκδοσης…………………..

ΕΥΡΩ ………………………………….

Προς: (Αναγράφεται η υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού προς την οποία απευθύνεται)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..
ΕΥΡΩ ……………………………

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ………………………………..υπέρ της εταιρείας ……………………….…µε Α.Φ.Μ.
……………………. και ∆/νση ………………………………………………………. για τη συµµετοχή της στο
διενεργούµενο

διαγωνισµό

της

………………………………………

για

την

προµήθεια

………………………………………………. σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ……./…………….. ∆/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας,
ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο
ή µη της απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της
υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την
ηµεροµηνία λήξη της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………………………
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο
και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας……………………..
Κατάστηµα

…………………….

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς
3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας)
Αριστοτέλους 16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΚ 54623

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ……….. (και ολογράφως)………………………… στο οποίο και µόνο περιορίζεται η
υποχρέωση µας, υπέρ της εταιρείας ………………………………………………………… µε

Α.Φ.Μ.

…………………… ∆/νση …………………………………………………………………… για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων τη µε αριθµό ………………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την
ανάθεση ……………………………… (αρ. διακ/ξης ……./………) προς κάλυψη αναγκών του
…………………..…….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5 % της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας
…………..… ΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή
µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της
απαίτησης µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήµου.
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- Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την ……………….. ή την
επιστροφή της σ΄ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και
Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους αρ. 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. …………..
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CR ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συµβαλλόµενοι:

Αφενός

H 3η ∆.Υ.Πε Μακεδονίας που εδρεύει στην Αριστοτέλους 16 Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπείται νόµιµα
για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Γεώργιο Κίρκο, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται
στην παρούσα σύµβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου

Η εταιρεία µε την επωνυµία …………………….. που εδρεύει στην …………………….. *, έχει αριθµό
φορολογικού µητρώου ................., υπάγεται στη ∆ΟΥ............ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κο
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…………………….., …………………….. της εταιρείας, σύµφωνα µε το ............. και η οποία στο εξής θα
αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «Προµηθευτής»,
Λαµβάνοντας υπόψη :
1. Την

………

διενεργήθηκε

διεθνής

ηλεκτρονικός

ανοικτός

διαγωνισµός

προµήθειας

ακτινογραφικών συγκροτηµάτων και συστηµάτων ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR για τις
ανάγκες των Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας µέσω Ε.Π. «∆υτική Μακεδονία»
του ΕΣΠΑ 2014-2020, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης – ποιότητας τιµής (συµφερότερη προσφορά), σύµφωνα µε
την υπ’ αριθ. ……/2017 διακήρυξη αυτού.
2. Την αριθ. ………… απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας περί ορισµού της
αρµόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού
3. Την υπ’ αριθ. …………. απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, κατόπιν σχετικής
γνωµοδότησης

της

Επιτροπής

∆ιενέργειας

και

Αξιολόγησης

των

αποτελεσµάτων

του

∆ιαγωνισµού, µε την οποία το αποτέλεσµα του ανωτέρω διαγωνισµού κατακυρώθηκε στον
Προµηθευτή
4. Την υπ’ αριθ. ……………… απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, µε την οποία
εγκρίθηκε

η

ανάληψη

υποχρέωσης

και

η

δέσµευση

πίστωσης

……………………………………………………….
5. Την υπ’ αριθ. .…………. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ………………………………..
6. Την υπ’ αριθ. ………… απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας περί ορισµού της
αρµόδιας επιτροπής παραλαβής και διαχείρισης
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
8. Τις διατάξεις του Ν.4472/2017
η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια, όπως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Προµηθευτής,
όπως αντιστοίχως εν προκειµένω εκπροσωπείται, αναλαµβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν
λόγω προµήθεια, σύµφωνα µε τους κατωτέρω αναφερόµενους όρους και συµφωνίες:

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προµηθευτής αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής
που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προµήθειας και εγκατάστασης
προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού Κέντρων Υγείας στη ∆υτική Μακεδονία και ειδικότερα:
- - την προµήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών ακτινογραφικών συγκροτηµάτων DR, όπως
περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων
Υγείας Κοζάνης, Πτολεµαΐδας, Καστοριάς και Φλώρινας.
- την προµήθεια δύο (2) ακτινογραφικών συγκροτηµάτων (κλασικών), όπως περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Αµυνταίου
και Τσοτυλίου
- την προµήθεια πέντε (5) συστηµάτων ψηφιοποίησης ακτινογραφιών CR, όπως περιγράφεται στις
Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας Σερβίων,
Τσοτυλίου, ∆εσκάτης, Άργους Ορεστικού και Αµυνταίου.

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ
ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

1

1

1

1

Ψηφιακό ακτινογραφικό
συγκρότηµα DR
Ακτινογραφικό
συγκρότηµα (κλασικό)

1

1

Σύστηµα ψηφιοποίησης
ακτινογραφιών CR

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

1

Περιγραφή είδους

1

1

Ποσότητα

1

1

Τιµή / τεµ.

Φ. Π. Α.

Συνολική

Χωρίς

24%

∆απάνη

€

€

€

Ψηφιακό
ακτινογραφικό

4 (ττέσσερα)

συγκρότηµα DR
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Ακτινογραφικό
συγκρότηµα

2 (δδύο)

(κλασικό)
Σύστηµα
ψηφιοποίησης

5 (πέντε)

ακτινογραφιών CR

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ µε Φ.Π.Α.:………………….
Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους
της από

/

-

-201… διακήρυξης του διαγωνισµού και την από ............ τεχνική και οικονοµική

προσφορά του Προµηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της
παρούσας.
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ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

•

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο των ειδών εκάστου

τµήµατος εντός εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ηµεροµηνίας
υπογραφής της σύµβασης, το οποίο και θα αναφέρει οπωσδήποτε στην αρχική του προσφορά.
Ειδικότερα θα τοποθετηθούν τέσσερα (4) ψηφιακά ακτινογραφικά συγκροτήµατα DR στα ΚΥ
Κοζάνης, ΚΥ Πτολεµαΐδας, ΚΥ Καστοριάς και ΚΥ Φλώρινας αντίστοιχα, δύο (2) ακτινογραφικά
συγκροτήµατα στα ΚΥ Αµυνταίου και ΚΥ Τσοτυλίου αντίστοιχα, πέντε (5) συστήµατα ψηφιοποίησης
ακτινογραφιών CR στα ΚΥ Σερβίων, ΚΥ Τσοτυλίου, ΚΥ ∆εσκάτης, ΚΥ Άργους Ορεστικού και ΚΥ
Αµυνταίου αντίστοιχα.
•

Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του

αρχικού συµβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016,
ήτοι: α) να τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132, β) να έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της Υγειονοµικής Περιφέρειας, µετά από
γνωµοδότηση αρµοδίου συλλογικού οργάνου, είτε µε πρωτοβουλία της Υγειονοµικής Περιφέρειας
και εφόσον συµφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτηµά του, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστηµα της παράτασης να
είναι ίσο ή µικρότερο από τον αρχικό συµβατικό χρόνο παράδοσης.
•

Στην περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται

χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις
του άρθρου 207 του ν. 4412/2016. Μετά την λήξη της δοθείσας παράτασης και εφόσον δεν έχει
παραδοθεί το υλικό, κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου (άρθρο 203 του
Ν.4412/2016).
•

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια, την

αποθήκη υποδοχής υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα.
•

Μετά από παρέλευση δοκιµαστικής λειτουργίας, διάρκειας ενός (1) µηνός, κατά την οποία

πρέπει να πραγµατοποιηθούν όλοι οι απαιτούµενοι ποιοτικοί έλεγχοι, οι µετρήσεις, η επίδειξη
λειτουργίας του, η διαπίστωση της καλής του κατάστασης, η επαλήθευση των τεχνικών του
δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών, θα συνταχθεί πρακτικό ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από
την αρµόδια Επιτροπή.
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•

Η παραλαβή της προµήθειας του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί στους χώρους του

εκάστοτε Κέντρου Υγείας και θα γίνει από πενταµελή επιτροπή, που θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ανάδοχο. Η παράδοση του εξοπλισµού, ο οποίος θα
πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλος για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνει µε έξοδα και ευθύνη
του Προµηθευτή.
•

Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης του υπό προµήθεια

εξοπλισµού εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγµένα από υπαιτιότητα των
υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας ή της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
•

Ρητώς συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει

αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε µέρος του εξοπλισµού, αυτό θα αντικαθίσταται από
τον προµηθευτή µε άλλο µε ισοδύναµα ή βελτιωµένα χαρακτηριστικά.
•

Η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο

έλεγχος της ποιότητας του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο
208 & 209), τα προβλεπόµενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, την
προσφορά του Προµηθευτή, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν τον εξοπλισµό και πάντως,
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της παραπάνω Επιτροπής.
•

Ο Προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης ήθελε

ζητήσει η Υγειονοµική Περιφέρεια ο για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του.
•

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο δελτία αποστολής και το τιµολόγιο πώλησης

τον αριθµό της σύµβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Π.Υ. εάν υπάρχει.
•

Για την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του εξοπλισµού από την αρµόδια επιτροπή,

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση και ο εξοπλισµός να βρίσκονται σε κατάσταση
πλήρους λειτουργίας, καθώς επίσης να έχουν ολοκληρωθεί τόσο η παράδοση των τεχνικών
εγχειριδίων και πιο συγκεκριµένα πλήρης σειρά τευχών µε οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και
επισκευής (Operation and service manual) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα, όσο και η απαιτητή
εκπαιδευτική διαδικασία.
Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ισχύουν οι όροι της
αριθ. …………….. διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
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3.1.

Με απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου, o Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε
δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο
παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παρ. 1
του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

3.2.

Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, παρ.3 του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, εφόσον:
3.2.1. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστήθηκε µε ευθύνη της Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.3.

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή την
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 203
του Ν.4412/2016, ήτοι: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύµβασης κατά περίπτωση β) µπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός του αναδόχου
από το σύνολο των συµβάσεων προµηθειών των φορέων που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής του Ν.4412/2016.

3.4.

Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, µε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου ∆ιοίκησης της
Υγειονοµικής Περιφέρειας, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.

3.5.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εξοπλισµός παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του
συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη λήξη
του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλεται εις βάρος του
προµηθευτή, το πρόστιµο 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 207 του Ν.4412/2016. το παραπάνω πρόστιµο
υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος εξοπλισµού, χωρίς
Φ.Π.Α.. Εάν ο εξοπλισµός που παραδόθηκε εκπρόθεσµα επηρεάζει τη χρησιµοποίηση του
εξοπλισµού που παραδόθηκε εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
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3.6.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, o προσφέρων ευθύνεται και για
κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υγειονοµικής Περιφέρειας από την µη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.

3.7.

Ειδική ρήτρα ακεραιότητας: Κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο προσφέρων ή οι νόµιµοι
εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι, σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύµβασης, δεν ενήργησαν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσουν να
µην ενεργούν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης αλλά και µετά τη
λήξη αυτής.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της ρήτρας ακεραιότητας εκ µέρους του προσφέροντα
µέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, αυτός κηρύσσεται έκπτωτος. Οι υποχρεώσεις και οι
απαγορεύσεις της ρήτρας ακεραιότητας καταλαµβάνουν όλα τα µέλη αυτής, σε περίπτωση
κοινοπραξίας.

3.8

Ο προσφέρων ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί του, δεσµεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις
στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν
θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις

περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού

και

εργατικού

δικαίου,

οι

οποίες

απαριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του προσαρτήµατος Β’ του Ν.4412/2016 (Άρθρο 18 του
ν.4412/2016).

ΑΡΘΡΟ 4. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των
όρων των άρθρων της διακήρυξης 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1.
(Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.6. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
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Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη, ο Προµηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύµβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-201… εγγυητική επιστολή τ…
……………………., ποσού ……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%) επί της συvoλικής συµβατικής αξίας (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Ο χρόνος
ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι αορίστου, δηλαδή θα ισχύει µέχρι την επιστροφή της στην
τράπεζα.
5.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του υλικού, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, την εκκαθάριση
τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων και την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής
καλής λειτουργίας.
5.3. Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης του υλικού, ο Προµηθευτής
πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει
νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της
εγγύησης θα είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία
παράδοσης του υλικού.
5.4. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στην οικεία θέση
της διακήρυξης και στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016.
5.5. Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισµού
Ο προµηθευτής υποχρεούται πριν την αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης
της σύµβασης και πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, να καταθέσει άλλη
εγγυητική επιστολή για την καλή λειτουργία του εξοπλισµού, ποσού ίσου µε το 2% της
συµβατικής του αξίας χωρίς Φ.Π.Α., ο χρόνος ισχύος της οποίας θα πρέπει να είναι ίσος µε τον
συµβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας του είδους, πλέον τρεις (3) µήνες.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
από την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια, µε βάση την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.
6.2. Η πληρωµή θα γίνεται µετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων
οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
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6.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής
του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή και εφόσον θα έχει πραγµατοποιηθεί η µεταφορά
των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηµατοδότησης του έργου.
6.5. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆.
(αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).
6.6. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
6.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η Υγειονοµική
Περιφέρεια καθίσταται υπερήµερη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4152 «Επείγοντα µέτρα
εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Ζ5
«ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ».
6.8. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν
δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων µεταξύ της Υγειονοµικής Περιφέρειας και του προµηθευτή, που
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται
στο σχετικό άρθρο του Ν. 4412/2016. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της
πληρωµής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών κ.λ.π.).
6.9. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις
α) ποσοστό 2% επί του τιµολογίου της σύµβασης µετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου
ποσού παρακρατούµενου υπέρ τρίτων, σύµφωνα µε την αριθ. ∆Υ6α/Γ.Π./οικ. 36932/17-3-2009
Κ.Υ.Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). Η εν
λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωµή από την αναθέτουσα αρχή στο όνοµα και για λογαριασµό της Γενικής
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του
ν. 4412/2016
δ) ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει του Ν.
4412/2016 παρ. 3 του άρθρου 350. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
1.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας και της εγκατάστασης του εξοπλισµού, ο

Προµηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Υγειονοµική Περιφέρεια για την οποία
προορίζεται ο αντίστοιχος εξοπλισµός, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε
παρατηρήσεις σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας.
2.

Ο Προµηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της

ισχύουσας νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
3.

Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την προµήθεια, σύµφωνα µε τα

καθοριζόµενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιµέρους
εργασίες, που αυτό περιλαµβάνει, διαθέτοντας το κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό µε την
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύµβασης.
4.

Ο Προµηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή

απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται
από το προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την
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παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται µόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
5.

Ο Προµηθευτής ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί µε ειδικό πληρεξούσιο να

υπογράψει τη Σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’
εντολή και για λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη Σύµβαση. Επιπλέον, πρέπει
να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου µε τις ίδιες αρµοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή
διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα
Αρχή και ισχύει µετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Προµηθευτή είναι µεταξύ άλλων
εξουσιοδοτηµένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που αφορούν τη Σύµβαση και να
διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη Σύµβαση,
συµµετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
6.

Ο Προµηθευτής θα ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή

παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας
Αρχής.
7.

Απαγορεύεται στον Προµηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και

ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα.
8.

Σε περίπτωση που ο Προµηθευτής είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα µέλη που αποτελούν την

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τη ∆ιακήρυξη. Τυχόν
υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων µελών για την ολοκλήρωση της προµήθειας.
9.

Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής

εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον προµηθευτή, η Σύµβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του
προµηθευτή, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της
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επιχείρησης κ.λπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον προµηθευτή, η συνέχιση ή όχι της
Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του της Αναθέτουσας Αρχής.
10.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του προµηθευτή, όταν αυτός αποτελείται από µία εταιρεία,

ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια από
την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προβλέπεται στη Σύµβαση.
11.

Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναποµείναντα µέλη δεν επαρκούν

για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύµβασης, τότε η Ανάδοχος Ένωση /Κοινοπραξία οφείλει να
προτείνει αντικαταστάτη, µε προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος µέλους. Η πρόταση θα πρέπει
να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσµεύεται για την προσήκουσα
εκπλήρωση των εν λόγω συµβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του
αποχωρούντος µέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει µε απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε
περίπτωση όµως που η πρόταση για συγκεκριµένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει την Ανάδοχο Ένωση /Κοινοπραξία έκπτωτη.
12.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε σηµείο που θα υποδειχθεί από την

Αναθέτουσα Αρχή σχετική πληροφοριακή πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία για
την χρηµατοδότησή του.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Πέραν των λοιπών συµβατικών του υποχρεώσεων, η Υγειονοµική Περιφέρεια έχει τις εξής ειδικές
υποχρεώσεις, ως προς ότι αφορά τη χρήση του υπό προµήθεια εξοπλισµού:
α) Να µεριµνά για την προσεκτική χρήση του εξοπλισµού.
β) Να προφυλάσσει τον εξοπλισµό από οποιαδήποτε πρόκληση ζηµιάς, οφειλόµενης σε υπαιτιότητα
υπαλλήλων του Κέντρων Υγείας ή τρίτων προσώπων ή σε εξωτερικές επιδράσεις (υγρασία,
σκόνη, υπερβολική ζέστη κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
9.1. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη φόρτωση - παράδοση
του υπό προµήθεια υλικού, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε
γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν µπορεί να αποτραπεί έστω και µε τη
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λήψη µέτρων άκρας επιµέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον
Προµηθευτή να προβεί ο ίδιος ή µέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
9.2. Σε εφαρµογή του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Προµηθευτής υποχρεούται µέσα σε διάστηµα
είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει
εγγράφως και να προσκοµίσει στην Υγειονοµική Περιφέρεια τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε
περίπτωση που ο Προµηθευτής δεν προσκοµίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώµατος να
επικαλεστεί τη συνδροµή λόγου ανωτέρας βίας για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων.
9.3. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελµατικής δραστηριότητας του
Προµηθευτή και µπορεί να επηρεάσουν δυσµενώς την εκπλήρωση των συµβατικών του
υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας.
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ΑΡΘΡΟ 10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών µπορεί να γίνει µόνον
εγγράφως, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µετά από προηγούµενη σχετική
απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας και µε τη σύµφωνη γνώµη της Ενδιάµεσης
∆ιαχειριστικής Αρχής (Ε∆Α). Έχουν πλήρη συµβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της
σύµβασης, στο µέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του διενεργηθέντος
διαγωνισµού, β) η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Προµηθευτή και γ) οι διευκρινιστικές του
επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
11.1 Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη
της, εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Υγειονοµικής Περιφέρειας και του Προµηθευτή και
αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/
και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση
της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από τον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής
Περιφέρειας, προς τον οποίο ο Προµηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Ο ∆ιοικητής της
Υγειονοµικής Περιφέρειας αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν ο ∆ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας δεν
εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο
Προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆ιοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας, τότε
οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων
∆ικαστηρίων.
11.2.

Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα

σχετίζεται µ’ αυτήν και δεν θα ρυθµίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα
καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
11.3.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.

/2017 διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισµού, καθώς και οι περί προµηθειών του ∆ηµοσίου
διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εφαρµογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση
άλλων δικαιωµάτων της Υγειονοµικής Περιφέρειας, που απορρέουν από τις συναφείς µε τη σύµβαση
διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.
Ακολουθεί κατάσταση των υπό προµήθεια ειδών σε ποσότητες και τιµές όπως αυτές φαίνονται στην
προσφορά που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
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Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όµοια αντίγραφα, τα οποία,
αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η Υγειονοµική
Περιφέρεια έλαβε τα δυο (2) αντίγραφα, ενώ το άλλο έλαβε ο Προµηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια (Μακεδονίας)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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