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ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

128.550,00 €

159.402,00 €

128.550,00 €

159.402,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ +

257.100,00 €

ΠΑΡΑΤΑΣΗ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ (ΕΤΗΣΙΑ + ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

318.804,00 €

Ένα (1) έτος µε µονοµερές δικαίωµα παράτασης ενός (1)
έτους κατά προϋπολογισµό και ποσότητες
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων
νόµιµες κρατήσεις
08.10.2018

12.10.2018

12.10.2018
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Αναθέτουσα Αρχή
Η 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, η οποία προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό.
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες παρέχει το Τµήµα/Γραφείο Προµηθειών (Πληροφορίες:
Άρτεµις Μαντούση, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313 320 533, Fax: 2310 25 24 87, όλες τις εργάσιµες
ηµέρες 08:00-14:30).
∆ιακήρυξη
Η παρούσα ∆ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α΄: Γενικοί Όροι, Παράρτηµα Α΄: - Τεχνικές
Προδιαγραφές, Παράρτηµα Β΄: Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών, Παράρτηµα Γ΄: Σχέδιο
σύµβασης προµήθειας, Παράρτηµα ∆΄: Οδηγίες Συµπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύµβασης.
Υπηρεσία:
Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας
Υγείας αρµοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτηµα Α΄.
Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού
Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτείται ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 περί λειτουργίας
των συλλογικών οργάνων της διοίκησης όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 22 παρ. 49ε του Ν.
4441/2016.
Οικονοµικός Φορέας
Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και
υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή.
Εκπρόσωπος
Ο υπογράφων την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον
Προσφέροντα - που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο
εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης
προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης.
Αντίκλητος
Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του
προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν
υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα.
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Ανάδοχος
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον
τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα.
Κατακύρωση
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η υπηρεσία στον Ανάδοχο.
Σύµβαση
Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά
την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα
διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα
στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων/ υποψηφίων
Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα.
Συµβατικά τεύχη
Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Ανάδοχο της προµήθειας- υπηρεσίας και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά
σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. τη διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την
Τεχνική Προσφορά Αναδόχου και δ. την Οικονοµική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισµός
Η εγκεκριµένη δαπάνη για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.
Συµβατικό Τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η υπηρεσία.
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ΜΕΡΟΣ Α:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυµία

3η ΥΠΕ Μακεδονίας

Ταχυδροµική διεύθυνση

Αριστοτέλους 16

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδροµικός Κωδικός

54623

Χώρα

ΕΛΛΑ∆Α

Κωδικός ΝUTS

GR 121 ΗΜΑΘΙΑ, GR 122 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, GR 124
ΠΕΛΛΑ, GR 125 ΠΙΕΡΙΑ, GR 131 ΓΡΕΒΕΝΑ, GR 132
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, GR 133 ΚΟΖΑΝΗ, GR 134 ΦΛΩΡΙΝΑ

Τηλέφωνο

2313 320542, 2313 320533

Φαξ

2310 252487

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

prom@3ype.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Άρτεµις Μαντούση

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.3ype.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ν.Π.∆.∆. και ανήκει στο Υπουργείο Υγείας
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο προγραµµατισµός, συντονισµός, εποπτεία
και έλεγχος στα όρια της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, της λειτουργίας όλων των Φορέων
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Από κοινού διαδικασία σύναψης της δηµόσιας σύµβασης:
Η σύµβαση ανατίθεται από Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ): Επιτροπή Προµηθειών Υγείας
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
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1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηµατοδότηση της σύµβασης
Ο διαγωνισµός εντάσσεται στον Π.Π.Υ.Φ.Υ. έτους 2015. Η δαπάνη για την σύµβαση βαρύνει τον
ΚΑΕ: 0887 µε σχετική πίστωση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 του Φορέα.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Συντήρηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού για τις ανάγκες των
Φορέων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας αρµοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
Τα προς προµήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δηµοσίων συµβάσεων (CPV): 50421000-2.
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 257.100,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 318.804,00 € ΦΠΑ: 61.704,00 €.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα έτος µε µονοµερές δικαίωµα παράτασης ενός (1) έτους
κατά ποσότητες και τιµές.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.
Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς, βάσει της 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:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.

Του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί µε το άρθρο
πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).

2.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
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3.

Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α/09.02.2007)

4.

Του Ν. 3548/2017 (ΦΕΚ Α΄/68/20.03.2007)

«Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του

∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις
5.

Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).

6.

Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.

7.

Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο» «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.(Α-112).

8.

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων
συµβάσεων», έτσι όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ
Α’51/2012)

9.

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις»

10. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
12. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/07.05.2013) Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013
13. Του Ν. 4174-2013 (170-τ.Α΄- 26.7.2013) Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις
14. Του Ν. 4238-2014 (38-τ.Α΄-17.02.2014) Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις
15. Του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄)

«∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις».
16. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο
εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
17. Του Ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/11-07-2014) 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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18. Του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/25.05.2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις.
19. Του N. 4412/2016 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/08.08.2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιηµένος ισχύει.
20. Του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/τ. Α΄/06.12.2016) Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσε-ων,
άρση κανονιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό και λοιπές διατάξεις.
21. Του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α΄/2017) «Μεταρρύθµιση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».
22. Του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13.11.2017) «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας 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.
Τις αποφάσεις:
1.

Της υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.
3414/2005» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1673/23-8-2007).

2.

Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης
∆εκεµβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου
όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τοµέα
της σύναψης δηµόσιων συµβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).

3.

Την υπ’ αριθµ. ∆Υ6α/ οικ.36932/ 17-3-2009 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
παρακρατούµενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιµολογίων των συµβάσεων
προµηθειών και υπηρεσιών υγείας (αρ.3 Ν.3580/ 2007).

4.

Την υπ’ αριθµ. 4301/16.12.2009 Εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε το µε αρ. 1177/2007 (L 314/1-12-09 σελ
64-65) Κανονισµό της Επιτροπής της 30ης Νοεµβρίου 2009 που αφορά στα νέα κατώτατα όρια
εφαρµογής

των

Οδηγιών

2004/17/ΕΚ,

2004/18/ΕΚ

και

2009/81/ΕΚ,

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου κατά τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων, τα οποία
εφαρµόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2010.
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5.

Την υπ΄αριθµ. 792/10.06.2015 (Α∆Α ΩΙΖΕΟΡΕΠ-ΜΓΩ) απόφαση του ∆ιοικητή µε την οποία
ορίζονται τα Κέντρα Συντονισµού Οικονοµικής και ∆ιοικητικής ∆ιαχείρισης καθώς και οι φορείς
εποπτείας τους.

6.

Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών και
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων)

7.

Την υπ’αρίθµ. 1319/23/09/2015 (Α∆Α: 6ΒΛ9ΟΡΕΠ-6ΗΣ) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ µε
θέµα «Υποβολή του ΠΠΥΦΥ έτους 2015 για τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και των φορέων
αρµοδιότητάς της».

8.

Την υπ’αριθµ. 4658/06.09.2016 (ΦΕΚ 2937/Β/15-09-2016) Υπουργική Απόφαση περί έγκρισης του
ΠΠΥΦΥ 2015.

9.

Την υπ΄αριθµ. 290/26.04.2018 (Α∆Α 6Ω76ΟΡΕΠ-ΤΜ7) απόφαση µε την οποία τροποποιήθηκε ο
Προϋπολογισµός του κωδικού είδους «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού
εξοπλισµού – CPV 50421000-2» από 145.000,00 ευρώ σε 159.402,00 ευρώ.

10. Την υπ΄αριθµ. 11/θέµα 14/31.05.2018 απόφαση της ΕΚΑΠΥ µε την οποία εγκρίθηκε η 2η
Τροποποίηση της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας όπου εντάσσεται η αναφερόµενη σχετική -11τροποποίηση.
11. Την υπ΄αριθµ. 1023/05.10.2018 (Α∆Α ΩΥΙ9ΟΡΕΠ-8ΓΧ) Απόφαση του ∆ιοικητή µε την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο ετήσιος προϋπολογισµός του διαγωνισµού.
12. Την υπ΄αριθµ. 1024/05.10.2018 (Α∆Α 69ΠΘΟΡΕΠ-Ε0Κ) Απόφαση του ∆ιοικητή µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισµού.
13. Τις υπ΄αριθµ. 28924/03.08.2018 (Α∆Α 627ΠΟΡΕΠ-∆ΥΞ), 28923/03.08.2018 (Α∆Α ΩΑΨ2ΟΡΕΠ-878),
αναλήψεις υποχρέωσης και δέσµευσης πίστωσης για την προκήρυξη του διεθνή διαγωνισµού
Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισµού µε κωδικό αριθµό CPV 50421000-2 για τις ανάγκες
των

Κέντρων

Υγείας

συνολικής

προϋπολογισθείσας

δαπάνης

318.804,00€

(ετήσιας

προϋπολογισθείσας δαπάνης 159.402,00 € και την πρόβλεψη δικαιώµατος προαίρεσης ενός
έτος κατά προϋπολογισµό και ποσότητα κατά 159.402,00€).

1.5

Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού

Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής κατάθεσης των προσφορών είναι η 08.11.2018 και ώρα
23:59.
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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 14.11.2018 και ώρα 10:00.

1.6

∆ηµοσιότητα

Α.

∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις
08.10.2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr καθώς και
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:
1.

Στις εφηµερίδες, στις 12.10.2018

Α)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ

Β)

1.

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

ΠΡΩΪΝΗ

2.

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:

ΛΑΟΣ

3.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ

4.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

5.

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:

Ο ΧΡΟΝΟΣ

6.

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ:

ΠΕΛΛΑ NEWS

7.

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ:

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

8.

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ
1.

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ:

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟΣ ΛΟΓΟΣ

2.

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ:

ΒΕΡΟΙΑ

3.

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

4.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ:

ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ

5.

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ:

ΕΟΡ∆ΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ

6.

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

7.

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ:

ΗΧΩ

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1.

Εµπορικό –Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης

2.

Βιοτεχνικό - Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
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3.

∆ήµο Θεσσαλονίκης

4.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πιερίας - Ηµαθίας – Πέλλας – Κοζάνης – Καστοριάς – Φλώρινας
– Γρεβενών.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) στις 12.10.2018
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 Συστηµικό Αριθµό: 65029
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)
Η ∆ιακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL): www.3ype.gr.

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 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

•

Η περιληπτική διακήρυξη

•

Η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής

•

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.
Επιβάλλονται στους οικονοµικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις µε σκοπό την προστασία του
εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύµβασης.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του
διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτοντες φορείς παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύµβασης συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τις
προδιαγραφές και τυχόν σχετικά δικαιολογητικά το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από τη λήξη της
προθεσµίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσµένης
ανοικτής διαδικασίας όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 264 του Ν. 4412/2016, η προθεσµία
αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ηµέρες (άρθρο 297 του Ν. 4412/2016). Τα αιτήµατα για
συµπληρωµατικές πληροφορίες που κατατίθενται τέσσερις (4) ηµέρες πριν την καταληκτική
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ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εξετάζονται µόνο εάν η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα
να απαντήσει στον ενδιαφερόµενο εντός του εναποµείναντος χρόνου.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Σηµειώνεται ότι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη του διαγωνισµού, καθώς και οι
γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτηµάτων των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τα
έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισµού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε
ηλεκτρονική µορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν όσοι διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).
Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές
απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
Σε εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016, 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).
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Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που 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.
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.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

1.

Οι αναθέτουσες αρχές ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά περίπτωση, τα
ακόλουθα είδη εγγυήσεων:
α) «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε
συγκεκριµένο χρηµατικό ποσό, αριθµητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ συµπεριλαµβανοµένου
του ποσού της παράτασης, µε ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τµήµατα της σύµβασης, το
ύψος της εγγύησης συµµετοχής υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ,
του/των προσφεροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων.
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 που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. 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.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα
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άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα στα
έγγραφα της

σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της

σύµβασης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους οικονοµικούς φορείς 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 όπως ισχύει από την παράγραφο 4 του άρθρου 107
του Ν. 4497/2017.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης µε ευθύνη και µέριµνα των προµηθευτών.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και
β) «Εγγύηση καλής εκτέλεσης». 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 της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, 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.
2.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/
2016 (Α΄13) 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 Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του
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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.
3.

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις δηµοσίων
συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών
υπηρεσιών), 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, 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

ή

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του
διαγωνισµού, 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 ή
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
4.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειµένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

5.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης.

6.

Για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και γενικών υπηρεσιών, εάν στο πρωτόκολλο
οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά
τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. Αν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες
είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του µέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τµήµατος της υπηρεσίας που
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευσή τους απαιτείται προηγούµενη
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή
αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και
του εκπρόθεσµου.
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2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες
αυτών ή συνεταιρισµοί που ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή µε
το αντικείµενο του διαγωνισµού, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου σύµφωνα
µε το άρθρο 25 του Ν. 4412/2016.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή
της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα προµήθεια
κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο
για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη
νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που
δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή
εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση
ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016.

2.2.2 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:
2.2.2.1.

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

ακόλουθους λόγους:
α)

συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 κρατώνµελών 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,
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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 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.

2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από αµετάκλητη δικαστική ή διοικητική
απόφαση, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία
ή/και 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.
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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.
2.2.2.3. 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,
(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 του άρθρου 23 της παρούσας,
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(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.
2.2.2.4. 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
2.2.2.5. 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.
2.2.2.6. 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 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.
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2.2.4 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς να παρέχουν τον γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα τελευταία
τρία έτη:
1.

έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)

2.

έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)

3.

έτος (.............) κύκλος εργασιών (.............) νόµισµα (.............)

2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς δηλώνουν :
α) τις κυριότερες συµβάσεις προµηθειών που έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών
(3) ετών
β) το τεχνικό προσωπικό ή τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
που διαθέτουν,
γ) τον τεχνικό εξοπλισµό που διαθέτουν και τα µέτρα που λαµβάνουν για την εξασφάλιση της
ποιότητας, καθώς και τα µέσα µελέτης και έρευνας

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.5), 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
αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
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.
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2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο σχετικό Παράρτηµα ∆ οριοθετούνται τα
υποχρεωτικά σηµεία που απαιτούνται προς συµπλήρωση από τους οικονοµικούς φορείς, το οποίο
αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή
τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α)

δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες
οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,

β)

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του
Ν.4412/2016.

2.2.7.2 Αποδεικτικά µέσα
Ο προσωρινός Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός οφείλει να υποβάλει
ηλεκτρονικά εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηλεκτρονική κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης, τα
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται σε µορφή
αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή.
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:
α) Οι Έλληνες πολίτες:
1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει,
ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της
παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού
Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται
στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

2)

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.

3)

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα
δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
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νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
4)

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.

β)

Οι αλλοδαποί:

1)

Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016

2)

Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις
της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου
άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.

3)

Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές
οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

γ)

Τα νοµικά πρόσωπα / συνεταιρισµοί (ηµεδαπά ή αλλοδαπά):

1)

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς,
αντίστοιχα.

2)

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

3)

Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ανώνυµες
εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισµούς, απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
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προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,
για κάποιο από τα αδικήµατα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
4)

Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών, τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή
διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση
από την αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών
της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E. και, όσον αφορά στην
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας
που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το
αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης.

δ) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε Οικονοµικό Φορέα που συµµετέχει στην
Ένωση.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει της τιµής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτηµα Α της
∆ιακήρυξης για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προµήθειας ανά είδος /τµήµα.
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Οικονοµικός Φορέας, ο
οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να
διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.
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.
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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 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.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της.
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους, ανεξάρτητους,
ηλεκτρονικούς (υπό)φακέλους:
1.

(Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά - Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και την εγγυητική συµµετοχής, σύµφωνα µε τα ανωτέρω αναφερόµενα και
αφετέρου την Τεχνική Προσφορά, η οποία, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
προσφέροντα. Τα 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.
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Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.

(Υπο) φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» που περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα 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.

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 ΦΕΚ, 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.
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2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής, τα οποία θα
πρέπει να συµπεριλάβουν στον (υπό)φάκελο ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής/ Τεχνική προσφορά.
Εντός του ηλεκτρονικού αρχείου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα
κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν:
1.

Τα φυσικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά.

α.

Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της
συνολικής προσφερθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο
άρθρο 2.1.5. της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από
τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου PDF και προσκοµίζεται από αυτόν στην
Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

β.

Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους.

γ.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), στο σχετικό Παράρτηµα ∆ οριοθετούνται τα
υποχρεωτικά σηµεία που απαιτούνται προς συµπλήρωση από τους οικονοµικούς φορείς, το
οποίο αποτελείται από ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986
(Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δηµόσιες αρχές ή τρίτα µέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)

δεν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις
οποίες οι οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν,

β)

πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.4412/2016

Όταν ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε το
άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά
στους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσηµη δήλωση του οικονοµικού φορέα ότι ο
σχετικός λόγος αποκλεισµού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και
παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ
προσδιορίζει τη δηµόσια αρχή ή το τρίτο µέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών και περιλαµβάνει επίσηµη δήλωση ότι ο οικονοµικός φορέας θα είναι
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σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσει τα εν λόγω
δικαιολογητικά.
Όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση
σε βάση δεδοµένων, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει
επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριµένο σκοπό, όπως την ηλεκτρονική
διεύθυνση της βάσης δεδοµένων, τυχόν δεδοµένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού
(ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική µορφή. (Άρθρο 79, παρ. 3 του Ν.4412/2016)
δ.

Αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος, ήτοι την έναρξη επιτηδεύµατος από
την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις τυχόν µεταβολές.

2.

Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά:

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά της παραγράφου α., β., γ. και δ. του παρόντος άρθρου
∆ιευκρινίζεται ότι:
Α.

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) καθώς και όλες οι απαιτούµενες δηλώσεις της
διακήρυξης υπογράφονται, επί εταιριών (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.), και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτηµένο απ’ αυτούς και επί ανωνύµων
εταιριών (Α.Ε.) από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύµβουλο ή πρόσωπο ειδικώς
εξουσιοδοτηµένο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας ή από τους ιδίους.
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των Α.Ε. η υποχρέωση µη τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης
αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Ν. 4412/2016.

Β.

Όσον αφορά στα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος πρέπει να
προσκοµίσει:

Προκειµένου για Α.Ε.:
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας.

β)

Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο να αναγράφεται η ισχύουσα σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Προκειµένου για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συµφωνητικού
της εταιρείας
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β)

Αντίγραφο του ΦΕΚ στο οποίο να αναφέρονται ο/οι διαχειριστής/ες της εταιρείας

Προκειµένου για προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.):
α)

Βεβαίωση του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οποία να αναφέρονται οι γενόµενες τροποποιήσεις του καταστατικού/ιδιωτικού συµφωνητικού
της εταιρείας

β)
3.

Αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού/ιδιωτικού συµφωνητικού
Οι Συνεταιρισµοί:

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. ∆ιευκρινίζεται ότι το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) καθώς και οι απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού.
4.

Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:
α.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε Ανάδοχο που συµµετέχει
στην ένωση.

β.

∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των
εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα της υπηρεσίας ή του υλικού
ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το
πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

2.4.3.2. Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνικής Προσφοράς»
Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς διαιρείται στις εξής παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες,
δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:
Α)

Προσφερόµενη Υπηρεσία και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Β)

Συµπληρωµένο τον Πίνακα Συµµόρφωσης

Α) Προσφερόµενο Υπηρεσία και Τεχνικά χαρακτηριστικά
1.

Στις προσφορές (φάκελος τεχνικής προσφοράς) πρέπει να κατατίθεται έγγραφη δήλωση του
συµµετέχοντα µε την οποία να δηλώνεται: α) αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης και η
προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούµενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισµού, β) ο
προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδοµή (εξειδικευµένο προσωπικό και τεχνικά
µέσα, κτλ.) και γ) η προσφορά του ισχύει για διάστηµα τουλάχιστον δώδεκα µηνών.

Σελίδα 31 από 87

18PROC003804577 2018-10-08
∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Β) Πίνακας συµµόρφωσης
Ο πίνακας συµµόρφωσης της ∆ιακήρυξης πρέπει να υποβληθεί µε την τεχνική προσφορά,
συµπληρωµένος σύµφωνα µε τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι
υποχρεωµένος να ακολουθήσει:
1.

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2.

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σηµειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που
έχει τη µορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή
ένα αριθµητικό µέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην
προσφορά.

Απλή

κατάφαση

ή

επεξήγηση

δεν

αποτελεί

απόδειξη

πλήρωσης

της

προδιαγραφής και η αρµόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της
πλήρωσης της απαίτησης.
3.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε ενότητα της τεχνικής
προσφοράς, η οποία θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης
και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την
κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συµµόρφωσης. Στην
αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων της.

4.

Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να
είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.).
Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που
τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα
Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)

2.4.4 Περιεχόµενα

Φακέλου

«Οικονοµική

Προσφορά»

/

Τρόπος

σύνταξης

και

υποβολής

οικονοµικών προσφορών
Στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά
στοιχεία της προσφοράς. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το ποσοστό Φ.Π.Α.
επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται οι προσφερόµενες υπηρεσίες και θα βαρύνει το φορέα, καθώς
και την ισχύ της προσφοράς. Πιο συγκεκριµένα:
α.

Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO και πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια από την
οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαµορφωµένη σύµφωνα µε όσα ζητούνται
από την παρούσα διακήρυξη.
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β.

Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόµιµες κρατήσεις και άλλες
σχετικές δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιµή χωρίς
Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.

γ.

Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
οικεία θέση της οικονοµικής προσφοράς η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η
αναγραφή τιµής, ακόµη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «∆ΩΡΕΑΝ», θεωρείται αµαχήτως ότι τα
αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν.

δ.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των
προσφορών οργάνου.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για δώδεκα (12) µήνες, προθεσµία που
αρχίζει από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που
ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη από τα έγγραφα της σύµβασης
αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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 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
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης. Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν

στο σύνολό τους

απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε µη συµµόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη
της προσφοράς.
2. Προσφορά υπό αίρεση.
3. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.
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5. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
6. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την αντίστοιχη τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών
7. Ασυνήθιστα χαµηλή Οικονοµική Προσφορά. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο
Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονοµικής του προσφοράς. Εάν και µετά την
παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η
προσφορά θα απορρίπτεται.

2.4.7 Εχεµύθεια
1.

Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονοµικοί
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά,
των τεχνικών ή εµπορικών απορρήτων και των εµπιστευτικών πτυχών των προσφορών εκτός
αν προβλέπεται άλλως στο Ν. 4412/2016 ή σε άλλες διατάξεις, ιδίως στο άρθρο 1 του Π.∆..
28/2015 (Α' 34) και στο άρθρο 24 του Ν. 2121/1993 (Α' 25), και µε την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση των συναπτόµενων συµβάσεων και την
ενηµέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων,

2.

Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονοµικούς φορείς, µε
σκοπό την προστασία του εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τις οποίες παρέχουν
οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης συµβάσεων. Μπορούν επίσης να
απαιτήσουν από τους οικονοµικούς φορείς να διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων
αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιµοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύµβασης.

3.

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.

4.

∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της.

5.

Το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονοµικών φορέων
ασκείται, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α'34).
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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 ΕΣΗ∆ΗΣ, 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»
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

v.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

•

Ηλεκτρονική

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ηµέρα

ΤΜΗΜΑ

Παρασκευή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ της

12.10.2018

3ης ΥΠΕ

και ώρα 10:00

Μακεδονίας

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.go

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αποσφράγιση

του

(υπό)φακέλου

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

Ηµέρα Πέµπτη

ηµέρα Τετάρτη

08.11.2018

14.11.2018

και ώρα 23:59

και ώρα 10:00

«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 ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση

αυτών

µέσω

των

αρµόδιων

πιστοποιηµένων

στο

Σύστηµα

οργάνων

της,

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της.
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Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών

•

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
προσφοράς τους.

α)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού & αξιολόγησης
των προσφορών ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν
υποβληθεί.
β)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες
προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών.
γ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι φάκελοι των oικovoµικώv πρoσφoρώv αποσφραγίζονται µετά την oλoκλήρωση της αξιολόγησης
της τεχνικής προσφοράς και των λoιπώv στoιχείωv αυτής, σε ηµεροµηνία που θα γνωστοποιηθεί
στους συµµετέχοντες τρεις (3) τουλάχιστον ηµέρες νωρίτερα.
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που
προσφέρθηκαν.
Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα ελέγξει το περιεχόµενο των οικονοµικών
προσφορών προκειµένου να διαπιστώσει εάν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διακήρυξης.
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 ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ
των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
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Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες
προσφορές.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία η
οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους µέσω
του ΕΣΗ∆ΗΣ η απόφασή της για την κατάταξη των προσφορών.

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, δέκα (10)
ηµερών, από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, 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. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού καθώς και για την πλήρωση των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
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.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Αποδεικτικά Μέσα» γίνεται εντός δύο (2) εργάσιµων
ηµερών µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική
ειδοποίηση των συµµετεχόντων. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από
αρµόδια προς τούτο επιτροπή.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
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
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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.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 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 το άρθρο 2.2. 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 το άρθρο 2.2 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.
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 είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

3.3
1.

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή ορίζει προθεσµία πέντε (5) ηµερών για την άσκηση των ένδικων µέσων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 360 και επόµενα του Ν. 4412/2016. Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας
σύµβασης προµηθειών ή γενικών υπηρεσιών, το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε
αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη
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ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 25 της παρούσας.
2.

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε
προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016).

3.

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα
αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: α) άπρακτη πάροδος των
προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο
στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών, β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και γ) κοινοποίησή της απόφασης
κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

4.

Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι
(20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

5.

Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
κηρύσσεται έκπτωτος, 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 βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιµής.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106.

6.

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 αναδόχου 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.

7.

Οι αναθέτοντες φορείς επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος
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τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικο ασφαλιστικού 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. Οι όροι της
παρούσας παραγράφου αναφέρονται στα έγγραφα της σύµβασης. (Άρθρο 18 του Ν.
4412/2016).

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
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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:
• 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
1.

Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή µε εδικά αιτιολογηµένη απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµόδιου
οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης
όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή
συµµετεχόντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της
σύµβασης ή
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105,

2.

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου,
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στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την
αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, γ) αν
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η επιλεγείσα
προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ε) στην περίπτωση της
παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους
δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
3.

Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
η αναθέτουσα αρχή 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.

4.

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη µαταίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης για ολόκληρο το αντικείµενο της σύµβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται
µε τµήµα της σύµβασης, για το εν λόγω τµήµα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων
προσφορών.

5.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωµα, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα µε τη µαταίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη
οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, µε τροποποίηση ή µη των όρων της ή την
προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

3.6.

Χρόνος συνδροµής όρων συµµετοχής Οψιγενείς µεταβολές

Στις διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης προµηθειών ή παροχής γενικών υπηρεσιών, το
αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, µε αιτιολογηµένη εισήγησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση
της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα
καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15% για
διαγωνισµούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για
κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από τα έγγραφα της σύµβασης
ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον Οικονοµικό Φορέα.
Αν επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι
πληρούν, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε
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γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης
για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να
ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο µέχρι την ηµέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς
µεταβολές κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του
προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του,
που είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016,
και εφαρµόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του προσωρινού αναδόχου, που
είχε προσκοµισθεί, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
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4.

4.1.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρόνος Ισχύος Σύµβασης

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται το ένα (1) έτος µε δικαίωµα παράτασης ενός (1) έτους κατά
προϋπολογισµό και ποσότητες (όπως εµφαίνονται στο Παράρτηµα Α΄) µε µονοµερή απόφαση του
αρµόδιου για την ∆ιοίκηση Οργάνου

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 όπως
αναφέρονται στο σχέδιο σύµβασης του Παραρτήµατος Γ της παρούσης.

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.
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
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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.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, 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 της υπ΄αριθµ. 22 Κατευθυντήριας Οδηγίας της ΕΑ∆ΗΣΥ κατόπιν γνωµοδότησης του
αρµοδίου οργάνου.

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) 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

H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του
τιµολογίου πώλησης από τον Ανάδοχο.
Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο σχετικό άρθρο 200 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.).
Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η Αναθέτουσα
Αρχή καθίσταται υπερήµερο, 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».
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 Αναθέτουσας Αρχής και του Ανάδοχο , 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.).
Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
•

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
Α. σε εφαρµογή του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007.

•

ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες διατάξεις»,
που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3%
(πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.
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•

ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 350 του ν. 4412/2016 και των άρθρων 3 και 7 της ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄969). Η εν λόγω
κράτηση υπόκειται σε τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.

•

ποσοστό 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 (παράγραφος 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016).

•

Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος 8%.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.
3.

Τα έξοδα µεταφοράς βαρύνουν τον Ανάδοχο.

4.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα
µε το µέρος της προµήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική
Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.

5.

Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή
κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύµβασης ο ορισµός ενός µέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας
ως εκπροσώπου (“project leader”). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό
και θα µεριµνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το λόγο
συµµετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της προµήθειας.

6.

Η πληρωµή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των εκτελεσµένων
υπηρεσιών, µετά τηv οριστική παραλαβή τους (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του
Ανάδοχο.

7. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των εκτελεσµένων υπηρεσιών και την έκδοση του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου.
8.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής προσωπικότητας, τα
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα
µε το µέρος της προµήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική
Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά στην περιγραφή αυτή.

5.2
1.

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και
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από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτελέστηκε η συµβατική υπηρεσία µέσα
στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του.
2.

Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:

3.

•

Η υπηρεσία δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

•

Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, 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, ήτοι:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση
ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε
φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας [η περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η
χορήγηση προκαταβολής].
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.

4.

Σε περίπτωση εκτέλεσης υπηρεσίας, η οποία παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της
σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή, µε
έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από απόφαση του αρµοδίου οργάνου διοίκησης της
Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.

5.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες συντήρησης ή επισκευής λάβουν χώρα µετά τη λήξη
του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη
λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
Ανάδοχο, τα πρόστιµα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο αυτό.

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 Αναθέτουσας Αρχής από την µη εκτέλεση ή
την κακή εκτέλεση της σύµβασης.
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7.

Αν η υπηρεσία λάβει χώρα µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου και µέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιµο
5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.

8.

Το

παραπάνω

πρόστιµο

υπολογίζεται

επί

της

συµβατικής

αξίας

των

εκπρόθεσµα

παραδοθέντων, χωρίς ΦΠΑ.
9.

Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος της καθυστέρησης εκτέλεσης της συµβατικής
υπηρεσίας, 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 για την εκτέλεση των συµβατικών υποχρεώσεων.

10. Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόµενο κατά τα ανωτέρω
πρόστιµο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που
υπολογίζεται από την επόµενη της λήξης του συµβατικού χρόνου, µέχρι την εκτέλεση της
υπηρεσίας, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερηµερίας. [η
περίπτωση αυτή συµπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
11. Η είσπραξη του προστίµου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται µε παρακράτηση από
το ποσό πληρωµής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
12. Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα µέλη της ένωσης.

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. (Παραλαβή
υπηρεσιών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υπηρεσιών), 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.
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6.

6.1

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Παραλαβή υπηρεσιών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υπηρεσιών

H παραλαβή των προσφερόµενων υπηρεσιών 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 ∆ της παρούσας.
Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυµεί
µπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα τιµολόγια παροχής υπηρεσιών τον αριθµό της
σύµβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Στον παρακάτω πίνακα
εµφαίνονται οι Μονάδες και τα Κέντρα Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκης

Κ.Υ. Πύλης Αξιού, Κ.Υ. Θεσσαλονίκης, Κ.Υ. ΚΑΠ
∆ΕΗ-ΠΕΚΑ Θεσσαλονίκης, Κέντρο Παιδοψυχικής
Υγιεινής Θεσσαλονίκης

Κ.Υ. Πύλης Αξιού

Κ.Υ. Νεάπολης, Κ.Υ. Λαγκαδά, Κ.Υ. Κουφαλίων

Κ.Υ. Νεάπολης

Κ.Υ.Α.Τ. Ευόσµου, Κ.Υ. ∆ιαβατών,
Κ.Υ. Χαλάστρας

Κ.Υ. ∆ιαβατών

Κ.Υ. Έδεσσας, Κ.Υ. Αριδαίας, Κ.Υ. Σκύδρας, Κ.Υ.
Άρνισσας

Κ.Υ. Έδεσσας

Κ.Υ. Γιαννιτσών, Κ.Υ. Κρύας Βρύσης

Κ.Υ. Γιαννιτσών

Ηµαθίας

Κ.Υ. Βέροιας, Κ.Υ. Νάουσας, Κ.Υ. Αλεξάνδρειας

Κ.Υ. Βέροιας

Πιερίας

Κ.Υ. Κατερίνης, Κ.Υ. Αιγινίου, Κ.Υ. Λιτοχώρου

Κ.Υ. Κατερίνης

Κοζάνης

Κ.Υ. Κοζάνης, ΚΑΠ ∆ΕΗ-ΠΕΚΑ Κοζάνης, Κ.Υ.
Σερβίων, Κ.Υ Σιάτιστας, Κ.Υ. Τσοτυλίου, Κ.Υ.
Πτολεµαΐδας, Κ.Υ. ΚΑΠ ∆ΕΗ-ΠΕΚΑ Πτολεµαΐδας

Κ.Υ. Κοζάνης

Γρεβενών

Κ.Υ. Γρεβενών, Κ.Υ. ∆εσκάτης

Κ.Υ. Γρεβενών

Καστοριάς

Κ.Υ. Καστοριάς, Κ.Υ. Άργους Ορεστικού

Κ.Υ. Καστοριάς

Φλώρινας

Κ.Υ. Φλώρινας, Κ.Υ. Αµυνταίου

Κ.Υ. Φλώρινας

Πέλλας

ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ.
Η επιτροπή παραλαβής, µετά τους προβλεπόµενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 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.
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Αν 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 τις υπηρεσίες προσκόµισης τούτων, 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.

6.2. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 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 απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. 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 του Έργου.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται
και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη του Αναδόχου,
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 επιχείρησης κλπ. κάποιου
εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύµβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν
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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
καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στη
Σύµβαση.

6.3. Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

6.4. ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύµβαση προµήθειας ή θα σχετίζεται µ’ αυτήν,
θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρµόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

6.5. Λοιπές διατάξεις
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του
∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύουν κάθε φορά.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ “ TEXNIKΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄: Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ∆ιοικητής της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Τεχνικές Προδιαγραφές – Προϋπολογισµός Ζητουµένων Υπηρεσιών
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

TEMA
XIA

ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝ/ΚΩΝ

DOWN
TIME

ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

Ακτινολογικό µηχάνηµα

SIEMENS MULTIX

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΚΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΣ

Σύστηµα µαστογραφίας

SIEMENS
MAMMOMAT
3000 NOVA

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΚΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΣ

Ακτινολογικό µηχάνηµα

MEDICOR EDR
750B

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1986

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

Ακτινολογικό µηχάνηµα

MEDICOR EDR
750B

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1986

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

Ακτινολογικό µηχάνηµα

MEDICOR EDR
750B

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1986

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑ

Ακτινολογικό µηχάνηµα

Philips

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1996

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Ακτινολογικό µηχάνηµα

Philips Bucky
Diagnost FS

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2004

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

Μηχάνηµα µέτρησης
ωστικής πυκνότητας

DMS
CHALLENGER

1

ΟΧΙ

NAI

1998

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

Τηλεχειριζόµενο
ακτινογράφησης/ακτινοσκό
πηση

Philips DUO
DIAGNOST

1

ΟΧΙ

NAI

2005

Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σύστηµα µαστογραφίας

SIEMENS
MAMMOMAT
3000

1

ΟΧΙ

NAI

1999

Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Συγκρότηµα
ακτινογράφηση/ακτινοσκόπ
ηση

GMM OPERA
T20C

1

ΟΧΙ

NAI

2004

ΠΕΚΑ –∆ΕΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

Ακτινολογικό µηχάνηµα

TUR DRESDEN
DG 115-1

1

ΟΧΙ

NAI

1985

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Συγκρότηµα
ακτινογράφησης/ακτινοσκό
πησης (ακτινοσκόπηση
χωρίς λυχνία)

PHILIPS MEDIO
65 CP-H

1

ΟΧΙ

NAI

1994

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ
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Η ανάδοχος Εταιρία υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης συντήρησης τα
κάτωθι:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.

Κάλυψη

(service)

απεριόριστου

αριθµού

κλήσεων

για

επανορθωτικές

συντηρήσεις.

Επανορθωτικές συντηρήσεις είναι οι αναγκαίες ενέργειες για την επιδιόρθωση βλαβών των
µηχανηµάτων, που εµφανίζονται και γνωστοποιούνται από το αντίστοιχο τµήµα του
εγκατεστηµένου εξοπλισµού των Κέντρων Υγείας ή από το Τµήµα Βιοϊατρικής της 3ης ΥΠΕ, είτε
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραµµατισµένης συντήρησης, είτε κατά τα µεσολαβούντα
διαστήµατα µεταξύ αυτών των επισκέψεων.
2.

Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται µε τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και διακριβωµένα
όργανα µετρήσεων και ελέγχου από εκπαιδευµένο προσωπικό της εταιρείας, σύµφωνα µε τις
διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε µηχανήµατος

3.

Να γίνει έγγραφη αποδοχή προγράµµατος συντηρήσεως, µε το Τµήµα Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε
Μακεδονίας, για τον αναγκαίο προγραµµατισµό (προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση).

4.

Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση είναι ο, σύµφωνα µε της προδιαγραφές του
κατασκευαστικού

οίκου,

περιοδικός

έλεγχος

ορθής

λειτουργίας

των

µηχανηµάτων.

Συµπεριλαµβάνονται οι α) αναγκαίες ρυθµίσεις, β) τον έλεγχο ασφαλείας, µετρήσεις τάσεων,
παλµών, κλπ, γ) την συµπλήρωση ή ενδεχοµένως αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίµων
υλών, όπως π.χ. έλαιο λιπάνσεως Υ.Τ. κλπ, δ) ευθυγραµµίσεις, ε) ο καθαρισµός, ζ) η αναγκαία
λίπανση των µηχανικών τµηµάτων, η) επαληθεύσεις τιµών, θ) τον έλεγχο διαρροής ακτινοβολίας
και οι δοκιµές των µηχανηµάτων σε κατάσταση λειτουργίας κλπ .
5.

Ο αριθµός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε (2) δύο τουλάχιστον ανά έτος,
βάσει οδηγιών κατασκευαστικού οίκου. Οι ηµεροµηνίες των επισκέψεων προληπτικής
συντήρησης θα συµφωνούνται µεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και του Τµήµατος Βιοιατρικής
τεχνολογίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας, ώστε να µην επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία του
Κέντρου Υγείας είτε των Μονάδων Υγείας ΠΕ∆Υ.

6.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και
ώρες από 07:30 έως 15:00, εξαιρουµένων εορτών & αργιών.

7.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους και τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

8.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συµβολαίου συντήρησης, θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα για
την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και των προβλεπόµενων από αυτές ανοχών.

9.

Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καµία επιβάρυνση στην
αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή
τηλεφωνικής ειδοποίησης του Κέντρου υγείας εντός (48) σαράντα οκτώ ωρών.
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10. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαµβάνεται από της 07:30 µέχρι της 15:00 κάθε ηµέρας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτηµα του απευθύνθηκε την επόµενη ηµέρα στις 07.30.
11. Το τεχνικό τµήµα της αναδόχου Εταιρίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση του
Τµήµατος Βιοιατρικής Τεχνολογίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας όλες τις ηµέρες του χρόνου.
12. Ο µέγιστος παραδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης (DOWN TIME) για κάθε µεµονωµένο
µηχάνηµα λόγω βλαβών καθορίζεται στις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες συνολικά.
13. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επιµέρους αυτόνοµων
λειτουργικών µονάδων ή του συνόλου του συγκροτήµατος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η
εξυπηρέτηση περιστατικού.
14. Ο χρόνος της θα προσµετράται αθροιστικά από τη στιγµή κλήσης της εταιρείας από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή και από ώρες 07:30 έως 15:00. Η επιµέτρηση του χρόνου µη λειτουργίας
(DOWN-TIME) θα γίνεται µε βάση τις εγγραφές του βιβλίου παρακολούθησης συντήρησης που
θα τηρείται για κάθε συγκρότηµα µηχανήµατος ή για κάθε µηχάνηµα µεµονωµένα και είναι
δυνατό να περιλαµβάνει και υποδιαιρέσεις (κλάσµατα) της εργάσιµης ηµέρας.
15. Στον

µέγιστο

ετήσιο

χρόνο

µη-λειτουργίας

δεν

θα

προσµετρούνται

οι

ηµέρες

προγραµµατισµένης προληπτικής συντήρησης, που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας της,
όπως αν οι τεχνικοί εµποδίζονται στην άσκηση της εργασίας τους ή όταν η καθυστέρηση
προσέλευσής τους οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης δεν θα προσµετράται ο χρόνος
ακινητοποίησης λόγω αναµονής για την προµήθεια ανταλλακτικών, ακτινολογικών λυχνιών,
λυχνιών υψηλού κενού & µαγνητικών δίσκων.
16. Στο τέλος ισχύος του κάθε χρόνου σύµβασης θα υπολογίζονται οι µέρες (24ωρα)
ακινητοποίησης του κάθε µηχανήµατος. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του ως άνω αναφερόµενου
ορίου down time θα επιβαρύνεται η συντηρήτρια εταιρεία µε ποινική ρήτρα η οποία θα
ανέρχεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες δωρεάν συντήρησης του µηχανήµατος.
17. Ο τεχνικός της αναδόχου Εταιρίας, υποχρεούται να εκδίδει ∆ελτίο Εργασίας τεχνικού (Service
Report) µετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο θα
αναφέρονται

αναλυτικά

οι

εργασίες

που

έχουν

εκτελεστεί,

τα

ανταλλακτικά

που

αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο
∆/ντή του Κέντρου Υγείας ο οποίος θα είναι και η επιβλέπουσα αρχή των εργασιών.
18. Στο τίµηµα της ετήσιας συντήρησης δεν συµπεριλαµβάνονται ανταλλακτικά σε περίπτωση που
απαιτηθούν.
19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση των συµβεβληµένων πελατών του εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος
(48Ω).
20. Ο ανάδοχος υποχρεούται στο τίµηµα της ετήσιας σύµβασης συντήρησης να συµπεριλαµβάνει
όλα τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής των τεχνικών του.
Σελίδα 55 από 87

18PROC003804577 2018-10-08
∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

21. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζηµία που θα προκληθεί στο
προσωπικό της εταιρείας, των Κέντρων Υγείας ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται
εµπεριστατωµένα από ανεξάρτητο γνωµοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή
αµέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του.
22. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε την νοµική ευθύνη για πρόκληση
βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
23. Το κάθε Κέντρο Υγείας και το προσωπικό του είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις υποδείξεις του
Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισµό των µηχανηµάτων σύµφωνα και µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
24. Η 3η Υ.Πε διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία προς επιδιόρθωση
βλάβης σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε την αποκαταστήσει σε αποδεκτό χρονικό διάστηµα
κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία των
µηχανήµατων.
25. Η 3η Υ.Πε διατηρεί το δικαίωµα µε µονοµερή απόφαση της να αφαιρέσει από τη σύµβαση
µεµονωµένα

µηχανήµατα

που

περιλαµβάνονται

στο

πίνακα,

λόγω

καταστροφής

ή

αντικατάστασής τους.
26. Η ανάδοχος Εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη
διαχείριση ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008.
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX-OMAT PROSSESOR MODEL M6B

Α
1

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

AGFA CURIX 60

1

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

AGFA CURIX HT-330 U

1

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

AGFA CURIX 60

1

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK Μ35 X-OMAT PROCESSOR

1

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CURIX 60

1

KY ΑΙΓΙΝΙΟΥ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CURIX 330V TYP5210

1

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK X-OMAT 2000 PROCESSOR

1

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA ZEROX 60

1

KY ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK Χ- ΟΜΑΤ Μ35 PROCESSOR

1

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

PROTEC OPTIMAX 2000

1

ΠΕ∆Υ ΠΕΚΑ-∆ΕΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAKMIN-R ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

1

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΚΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK MIN-R

1

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK MIN-R

1

ΚΥ Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA KORIX 60

1

ΚΥ Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ NΑΟΥΣΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

ΑGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA COMPACT

1

(ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΒΩΛΟΥ)

ΠΕΚΑ-∆ΕΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ
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ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤ

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

Α
1

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ KODAK RPX OMAT MODEL

1

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

M6B
KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

επανορθωτικές

συντηρήσεις.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.

Κάλυψη

(service)

απεριορίστου

αριθµού

κλήσεων

για

Επανορθωτικές συντηρήσεις είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επιδιόρθωση βλαβών των
µηχανηµάτων, που εµφανίζονται και γνωστοποιούνται από το αντίστοιχο τµήµα του
εγκατεστηµένου εξοπλισµού των Κέντρων Υγείας ή από το Τµήµα Βιοϊατρικής της 3ης ΥΠΕ, είτε
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραµµατισµένης συντήρησης, είτε κατά τα µεσολαβούντα
διαστήµατα µεταξύ αυτών των επισκέψεων.
2.

Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται µε τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και διακριβωµένα
όργανα µετρήσεων και ελέγχου από προσωπικό της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διεθνώς
ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε µηχανήµατος

3.

Να γίνει έγγραφη αποδοχή προγράµµατος συντηρήσεως, κατόπιν συνεννοήσεως µε το Τµήµα
Βιοιατρικής της 3ηςΥ.Πε, για τον αναγκαίο προγραµµατισµό (προγραµµατισµένη προληπτική
συντήρηση).

4.

Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση είναι ο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού

οίκου,

περιοδικός

έλεγχος

ορθής

λειτουργίας

των

µηχανηµάτων.

Συµπεριλαµβάνονται οι αναγκαίες ρυθµίσεις, ευθυγραµµίσεις, η αναγκαία λίπανση των
µηχανικών τµηµάτων, δοκιµαστική λειτουργία αξόνων, κυλίνδρων οδηγών, έλεγχο ελατηρίων και
γραναζιών, έλεγχο θαλάµων εµφάνισης, στερέωσης και πλυσίµατος των πλακών, έλεγχο της
αντλίας αναζωογόνησης και των αντλιών ανάδευσης, γενικό καθαρισµό κυλίνδρων και
δεξαµενών µε χηµικά µέσα όπου απαιτείται

και οι δοκιµές των µηχανηµάτων σε κατάσταση

λειτουργίας κλπ.
5.

Ο αριθµός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε (2) δύο τουλάχιστον ανά έτος,
βάσει οδηγιών κατασκευαστικού οίκου. Οι ηµεροµηνίες των επισκέψεων προληπτικής
συντήρησης θα συµφωνούνται µεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και του Τµήµατος Βιοιατρικής της
3ης Υ.Πε, ώστε να µην επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία τους.

6.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και
ώρες από 07:30 έως 15:30, εξαιρουµένων εορτών & αργιών.

7.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους και τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
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8.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συµβολαίου συντήρησης, θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα για
την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και των προβλεπόµενων από αυτές ανοχών.

9.

Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καµία επιβάρυνση προς
αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή
τηλεφωνικής ειδοποίησης του Τµήµατος Βιοιατρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας και
εντός (48) σαράντα οκτώ ωρών.

10. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαµβάνεται από τις 07:30 µέχρι τις 15:00 κάθε ηµέρας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτηµα του απευθύνθηκε την επόµενη ηµέρα στις 07.30.
11. Το τεχνικό τµήµα της αναδόχου Εταιρίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση του
Τµήµατος Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Υγείας όλες τις ηµέρες του
χρόνου.
12. Ο µέγιστος παραδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης (DOWN TIME) για κάθε µεµονωµένο
µηχάνηµα λόγω βλαβών καθορίζεται στις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες συνολικά.
13. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επιµέρους αυτόνοµων
λειτουργικών µονάδων ή του συνόλου του συγκροτήµατος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η
διενέργεια περιστατικού.
14. Ο χρόνος αυτός θα προσµετράται αθροιστικά από τη στιγµή κλήσης της εταιρείας από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή και από ώρες 07:30 έως 15:00, εξαιρουµένων εορτών και Αργιών. Η επιµέτρηση
του χρόνου µη λειτουργίας (DOWN-TIME) θα γίνεται µε βάση τις

εγγραφές του βιβλίου

παρακολούθησης συντήρησης που θα τηρείται για κάθε συγκρότηµα µηχανήµατος ή για κάθε
µηχάνηµα µεµονωµένα και είναι δυνατό να περιλαµβάνει και υποδιαιρέσεις (κλάσµατα) της
εργάσιµης ηµέρας.
15. Στον

µέγιστο

ετήσιο

χρόνο

µη-λειτουργίας

δεν

θα

προσµετρούνται

οι

ηµέρες

προγραµµατισµένης προληπτικής συντήρησης που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας
όπως, αν οι τεχνικοί εµποδίζονται στην άσκηση της εργασίας τους ή όταν η καθυστέρηση
προσέλευσής τους οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης δεν θα προσµετράτε ο χρόνος
ακινητοποίησης λόγω αναµονής για την προµήθεια ανταλλακτικών.
16. Στο τέλος ισχύος του κάθε χρόνου σύµβασης θα υπολογίζονται οι µέρες (24ώρα)
ακινητοποίησης του κάθε µηχανήµατος. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του ως άνω αναφερόµενου
ορίου downtime θα επιβαρύνεται η συντηρήτρια εταιρεία µε ποινική ρήτρα η οποία θα ανέρχεται
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες δωρεάν συντήρησης του µηχανήµατος.
17. Ο τεχνικός της αναδόχου Εταιρίας, υποχρεούται να εκδίδει ∆ελτίο Εργασίας τεχνικού (Service
Reports) µετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο
θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα

ανταλλακτικά που
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αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο
∆ιευθυντή των Κέντρων Υγείας το οποίο θα είναι και η επιβλέπουσα αρχή των εργασιών.
18. Στο τίµηµα της ετήσιας συντήρησης συµπεριλαµβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, ανταλλακτικά
χρήσης για αποκατάσταση της

βλάβης, αναλώσιµα ανταλλακτικά και υλικά που θα

απαιτηθούν πλην των: Ηλεκτρονική πλακέτα ελέγχου, Αισθητήρες ελέγχου, Μοτέρ κίνησης,
Μοτέρ ανάδευσης, Κύλινδροι (πλαστικοί και λαστιχένιοι).
19. Ο ανάδοχος υποχρεούται στο τίµηµα της ετήσιας συντήρησης να συµπεριλαµβάνει όλα τα
έξοδα µετακίνησης και διαµονής των τεχνικών του.
20. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζηµία που θα προκληθεί στο
προσωπικό της εταιρείας, των Κέντρων Υγείας ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται
εµπεριστατωµένα από ανεξάρτητο γνωµοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή
αµέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του.
21. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος θα βαρύνετέ µε την νοµική ευθύνη για πρόκληση
βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
22. Το κάθε Κέντρο Υγείας και το προσωπικό του είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις υποδείξεις του
Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισµό των µηχανηµάτων σύµφωνα και µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
23. Η ανάδοχος Εταιρεία είναι επιθυµητό να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο
φορέα για τη διαχείριση ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές πρότυπο ENISO 9001:2008
24. Η 3η Υ.Πε διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία προς επιδιόρθωση
βλάβης σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε την αποκαταστήσει σε αποδεκτό χρονικό διάστηµα
κατά την κρίση του Τµήµατος Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε, ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτή
λειτουργία των µηχανηµάτων.
25. Η 3η Υ.Πε διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή της, να αφαιρέσει από τη σύµβαση
µεµονωµένα µηχανήµατα που περιλαµβάνονται στο παραπάνω πίνακα, λόγω καταστροφής,
αχρήστευσης ή αντικατάστασης τους.
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εµφανιστήριο

αυτόµατο

Ακτινολογικού
Εµφανιστήριο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

KODAK DIRECT VIEW

1

LEADER GR SYSTEMS
αυτόµατο

Ακτινολογικού`
Εµφανιστήριο

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Fujifilm HELLAS CR

1

TYPOY FCR PRIMA
αυτόµατο

FujifilmFCRPRIMA&D

Ακτινολογικού`

1

RYPIX 4000

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΥ ΛΑΓΚΑ∆Α

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.

Κάλυψη

(service)

απεριορίστου

αριθµού

κλήσεων

για

επανορθωτικές

συντηρήσεις.

Επανορθωτικές συντηρήσεις είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επιδιόρθωση βλαβών των
µηχανηµάτων, που εµφανίζονται και γνωστοποιούνται από το αντίστοιχο τµήµα του
εγκατεστηµένου εξοπλισµού των Κέντρων Υγείας ή από το Τµήµα Βιοϊατρικής της 3ης ΥΠΕ, είτε
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραµµατισµένης συντήρησης, είτε κατά τα µεσολαβούντα
διαστήµατα µεταξύ αυτών των επισκέψεων.
2.

Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται µε τα απαιτούµενα ειδικά εργαλεία και διακριβωµένα
όργανα µετρήσεων και ελέγχου από ειδικευµένο προσωπικό της εταιρείας, σύµφωνα µε τις
διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε µηχανήµατος

3.

Να γίνει έγγραφη αποδοχή προγράµµατος συντηρήσεως, κατόπιν συνεννοήσεως µε το Τµήµα
Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε, για τον αναγκαίο προγραµµατισµό (προγραµµατισµένη προληπτική
συντήρηση).

4.

Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση είναι ο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού οίκου, περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας των µηχανηµάτων. Θα γίνεται
εγκατάσταση χωρίς καµία επιπλέον χρέωση νέων εκδόσεων λογισµικού βελτίωσης της
αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας.

5.

Ο αριθµός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε (1) µία τουλάχιστον ανά έτος,
βάσει οδηγιών κατασκευαστικού οίκου. Οι ηµεροµηνίες των επισκέψεων προληπτικής
συντήρησης θα συµφωνούνται µεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και του Τµήµατος Βιοιατρικής της
3ης Υ.Πε, ώστε να µην επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία τους.
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6.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και
ώρες από 07:30 έως 15:30, εξαιρουµένων εορτών & αργιών.

7.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες θα είναι σύµφωνες µε τις σύγχρονες επιστηµονικές µεθόδους και τις
οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

8.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συµβολαίου συντήρησης, θα λαµβάνονται τα απαιτούµενα µέτρα για
την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τις
τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή και των προβλεπόµενων από αυτές ανοχών.

9.

Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καµία επιβάρυνση προς
αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή
τηλεφωνικής ειδοποίησης του Τµήµατος Βιοιατρικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας και
εντός (48) σαράντα οκτώ ωρών.

10. Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαµβάνεται από τις 07:30 µέχρι τις 15:00 κάθε ηµέρας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτηµα του απευθύνθηκε την επόµενη ηµέρα στις 07.30.
11. Το τεχνικό τµήµα της αναδόχου Εταιρίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση του
Τµήµατος Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Υγείας όλες τις ηµέρες του
χρόνου.
12. Ο µέγιστος παραδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης (DOWN TIME) για κάθε µεµονωµένο
µηχάνηµα λόγω βλαβών καθορίζεται στις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες συνολικά.
13. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επιµέρους αυτόνοµων
λειτουργικών µονάδων ή του συνόλου του συγκροτήµατος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η
διενέργεια περιστατικού.
14. Ο χρόνος αυτός θα προσµετράται αθροιστικά από τη στιγµή κλήσης της εταιρείας από ∆ευτέρα
έως Παρασκευή και από ώρες 07:30 έως 15:00, εξαιρουµένων εορτών και Αργιών. Η επιµέτρηση
του χρόνου µη λειτουργίας (DOWN-TIME) θα γίνεται µε βάση τις

εγγραφές του βιβλίου

παρακολούθησης συντήρησης που θα τηρείται για κάθε συγκρότηµα µηχανήµατος ή για κάθε
µηχάνηµα µεµονωµένα και είναι δυνατό να περιλαµβάνει και υποδιαιρέσεις (κλάσµατα) της
εργάσιµης ηµέρας.
15. Στον µέγιστο ετήσιο χρόνο µη-λειτουργίας δεν θα προσµετρούναι οι ηµέρες προγραµµατισµένης
προληπτικής συντήρησης που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας όπως, αν οι τεχνικοί
εµποδίζονται στην άσκηση της εργασίας τους ή όταν η καθυστέρηση προσέλευσής τους
οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης δεν θα προσµετράτε ο χρόνος ακινητοποίησης
λόγω αναµονής για την προµήθεια ανταλλακτικών.
16. Στο τέλος ισχύος του κάθε χρόνου σύµβασης θα υπολογίζονται οι µέρες (24ώρα)
ακινητοποίησης του κάθε µηχανήµατος. Για κάθε ηµέρα υπέρβασης του ως άνω αναφερόµενου
ορίου downtime θα επιβαρύνεται η συντηρήτρια εταιρεία µε ποινική ρήτρα η οποία θα ανέρχεται
σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες δωρεάν συντήρησης του µηχανήµατος.
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17. Ο τεχνικός της αναδόχου Εταιρίας, υποχρεούται να εκδίδει ∆ελτίο Εργασίας τεχνικού (Service
Reports) µετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο
θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα

ανταλλακτικά που

αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο
∆ιευθυντή των Μονάδων Υγείας ΠΕ∆Υ και των Κέντρων Υγείας το οποίο θα είναι και η
επιβλέπουσα αρχή των εργασιών.
18. Στο τίµηµα της ετήσιας συντήρησης συµπεριλαµβάνονται όλα τα ανταλλακτικά, ανταλλακτικά
χρήσης για αποκατάσταση της βλάβης.
19. Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά όλα τα αναλώσιµα υλικά που
απαιτούνται. Επιπλέον οφείλει να αναφέρει στην οικονοµική του προσφορά το κόστος αυτών
των αναλωσίµων.
20. Ο ανάδοχος υποχρεούται στο τίµηµα της ετήσιας συντήρησης να συµπεριλαµβάνει όλα τα
έξοδα µετακίνησης και διαµονής των τεχνικών του.
21. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζηµία που θα προκληθεί στο
προσωπικό της εταιρείας, των Μονάδων Υγείας ΠΕ∆Υ και των Κέντρων Υγείας ή και σε τρίτους η
οποία αποδεικνύεται εµπεριστατωµένα από ανεξάρτητο γνωµοδοτικό όργανο και οφείλεται σε
τεχνική παράλειψη ή αµέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του.
22. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος θα βαρύνετέ µε την νοµική ευθύνη για πρόκληση
βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
23. Το κάθε Κέντρο Υγείας και το προσωπικό του είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις υποδείξεις του
Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισµό των µηχανηµάτων σύµφωνα και µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
24. Η ανάδοχος Εταιρεία να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη
διαχείριση ποιότητας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές πρότυπο ENISO 9001:2008
25. Η 3η Υ.Πε διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή της, να αφαιρέσει από τη σύµβαση
µεµονωµένα µηχανήµατα που περιλαµβάνονται στο παραπάνω πίνακα, λόγω καταστροφής,
αχρήστευσης ή αντικατάστασης τους.
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ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT AJ11

3

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENTTYPE 2000

1

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

3

ΚΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SIEMENS SIRONA C8H

1

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

OLYMPOUS EMO

1

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

SADENT DIADEMA

1

ΚΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

SIEMENS SIRONA

1

SADENT LANOUS

1

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

ΚΑΠ ∆ΕΗ –ΠΕΚΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

NEODENT LAMPAD
DENTAL

1

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
IΑΤΡΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΙΑΤΡΕΙΟ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT EXPORT

1

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

A&D MEDICAL AJ11

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

SADENT DIADEMA

2

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
SADENT AZAX

1

SADENT DIADEMA

2

SADENT PERFOMERADEK

1

ΚΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
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ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

KY ΕΥΟΣΜΟΥ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT

1

ΚΥ ΓΙΑΝΝΙΣΤΩΝ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA 4

1

ΚΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

SADENTASDX

1

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
SADENTBCIASS1

1

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT

1

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT

1

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON

1

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

RIGEL NEW LINE

1

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΚΥΝΤΑΙΟΥ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.

Κάλυψη (service) απεριορίστου αριθµού κλήσεων για επανορθωτικές συντηρήσεις για τις εξής
µονάδες.{Κεντρικό Πολυϊατρείο (Αγγελάκη)– Ιατρείο Ακροπόλεως –Ιατρείο Ροδοχωρίου– ΚΥ
Πύλης Αξιού– ΚΥ Αµπελοκήπων– ΚΥ Νεάπολης –Ιατρείο Πολίχνη – Ιατρείο Ευκαρπίας– ΚΥΑΤ
Ευόσµου–ΚΥ Λαγκαδά –ΚΥ Χαλάστρας –ΚΥ ∆ιαβατών – ΚΥ Κουφαλίων} Επανορθωτικές
συντηρήσεις είναι όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επιδιόρθωση βλαβών των µηχανηµάτων,
που εµφανίζονται και γνωστοποιούνται από το Τµήµα Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας, είτε
κατά τη διάρκεια των επισκέψεων προγραµµατισµένης συντήρησης, είτε κατά τα µεσολαβούντα
διαστήµατα µεταξύ αυτών των επισκέψεων.

2.

Η συντήρηση και η επισκευή θα γίνεται από προσωπικό της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διεθνώς
ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του κάθε µηχανήµατος.

3.

Να γίνει έγγραφη αποδοχή προγράµµατος συντηρήσεως, κατόπιν συνεννοήσεως µε το Τµήµα
Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας, για τον αναγκαίο προγραµµατισµό (προγραµµατισµένη
προληπτική συντήρηση).

4.

Προγραµµατισµένη προληπτική συντήρηση είναι ο σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
κατασκευαστικού

οίκου,

περιοδικός

έλεγχος

ορθής

λειτουργίας

των

µηχανηµάτων.

Συµπεριλαµβάνονται ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας του οδοντιατρικού µηχανήµατος, ο
έλεγχος και καθάρισµα βαλβίδων από τα άλατα του νερού, έλεγχος της λειτουργίας του µοτέρ
ισχυρής (χειρουργικής) αναρρόφησης όπου υπάρχει, έλεγχος και µέτρηση του παρεχόµενου
αέρα από τον αεροσυµπιεστή,

έλεγχος της ποιότητας, έλεγχος της έντασης της συσκευής

φωτοπολυµερισµού, έλεγχος του µήκους των ξέστρων, έλεγχος κορδονιών για τυχόν φθορές
και σκισίµατα, έλεγχος του ακτινολογικού του οδοντιατρείου, έλεγχος των χειρολαβών, έλεγχος
του αυτόκαυστου, έλεγχος του κοµπρεσέρ, κλπ. Επίσης συµπεριλαµβάνεται η αλλαγή φίλτρων
αέρα στο κουτί συνδέσεων της έδρας και τον αεροσυµπιεστή, φίλτρων νερού στο κουτί
συνδέσεων της έδρας, αλλαγή φίλτρου λεκάνης πτυελοδοχείου, νέα λάµπα προβολέα, νέο
ακροφύσιο σιελαντλίας και σωλήνας σιελαντλίας. Όσο δε για την αλλαγή ρυθµιστή και αλλαγή
βαλβίδων θα γίνεται όπου κρίνεται απαραίτητη.
5.

Ο αριθµός των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης ορίζεται σε (1) µία

ανά έτος, βάσει

οδηγιών κατασκευαστικού οίκου. Οι ηµεροµηνίες των επισκέψεων προληπτικής συντήρησης θα
συµφωνούνται µεταξύ της αναδόχου Εταιρίας και του τµήµατος Βιοιατρικής τεχνολογίας της 3ης
Υ.Πε Μακεδονίας, ώστε να µην επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία του.
6.

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα εκτελούνται από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή και
ώρες από 07:30 έως 15:00, εξαιρουµένων εορτών & αργιών .

7.

Η ανάδοχος Εταιρία, υποχρεούται να ανταποκρίνεται χωρίς καµία επιβάρυνση προς
αποκατάσταση των βλαβών, το ταχύτερο δυνατόν από τη λήψη της σχετικής γραπτής ή
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τηλεφωνικής ειδοποίησης του τµήµατος Βιοιατρικής τεχνολογίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας και
εντός (48) σαράντα οκτώ ωρών.
8.

Η ειδοποίηση θα πρέπει να λαµβάνεται από τις 07:30 µέχρι τις 15:00 κάθε ηµέρας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτηµα του απευθύνθηκε την επόµενη ηµέρα στις 07.30.

9.

Το τεχνικό τµήµα της αναδόχου Εταιρίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε κλήση του
τµήµατος Βιοιατρικής τεχνολογίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας όλες τις ηµέρες του χρόνου.

10. Ο µέγιστος παραδεκτός ετήσιος χρόνος ακινητοποίησης (DOWN TIME) για κάθε µεµονωµένο
µηχάνηµα λόγω βλαβών καθορίζεται στις δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες συνολικά.
11. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επιµέρους αυτόνοµων
λειτουργικών µονάδων ή του συνόλου του συγκροτήµατος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η
εξυπηρέτηση περιστατικού.
12. Στον

µέγιστο

ετήσιο

χρόνο

µη-λειτουργίας

δεν

θα

προσµετρούνται

προγραµµατισµένης προληπτικής συντήρησης, που οφείλονται

οι

ηµέρες

σε λόγους ανωτέρας βίας

όπως αν οι τεχνικοί εµποδίζονται στην άσκηση της εργασίας τους ή όταν η καθυστέρηση
προσέλευσής τους οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Επίσης δεν θα προσµετράται ο χρόνος
ακινητοποίησης λόγω αναµονής για την προµήθεια ανταλλακτικών.
13. Ο τεχνικός της αναδόχου Εταιρίας, υποχρεούται να εκδίδει ∆ελτίο Εργασίας τεχνικού (Service
Reports) µετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή διόρθωσης βλαβών, στο οποίο
θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα

ανταλλακτικά που

αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο
∆ιευθυντή των Κέντρων Υγείας ο οποίος θα είναι και η επιβλέπουσα αρχή των εργασιών.
14. Στο τίµηµα της προγραµµατισµένης προληπτικής συντήρησης συµπεριλαµβάνονται τα
ανταλλακτικά που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω και είναι τα εξής
•

Στόµια χειρουργικής αναρρόφησης

•

Λάστιχα χειρουργικής αναρρόφησης

•

Φίλτρο αφύγρανσης αέρος

•

Φίλτρο αέρα στον αεροσυµπιεστή στην είσοδο και στην έξοδο αέρα.

•

Φίλτρο σιελαντλίας

•

Φίλτρο νερού στο κουτί συνδέσεων της έδρας

•

Φίλτρο λεκάνης πτυελοδοχείου

•

Λάστιχο σιελαντλίας

•

Στόµιο σιελαντλίας

•

Νέα λάµπα προβολέα

•

Αντάπτορας σιελαντλίας

•

Υποσυγκρότηµα φίλτρου νερού –Βρυσάκια

•

Κυπελάκι στερεών
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•

Αντικατάσταση µεµβράνης πάνελ βοηθού

15. Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην τεχνική του προσφορά

όλα τα ανταλλακτικά που

απαιτούνται. Επιπλέον οφείλει να αναφέρει στην οικονοµική του προσφορά το κόστος αυτών
των ανταλλακτικών.
16. Ο ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην οικονοµική του προσφορά ένα ενιαίο µέσο κόστος
εργασίας και µετάβασής για την αποκατάσταση της βλάβης µόνο για τους φορείς εκτός Νοµού
Θεσσαλονίκης. (Επανορθωτική συντήρηση).
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται στο τίµηµα της ετήσιας συντήρησης να συµπεριλαµβάνει όλα τα
έξοδα µετακίνησης και διαµονής των τεχνικών του.
18. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη ποινική ή αστική για κάθε ζηµία που θα προκληθεί στο
προσωπικό της εταιρείας, των Κέντρων Υγείας ή και σε τρίτους η οποία αποδεικνύεται
εµπεριστατωµένα από ανεξάρτητο γνωµοδοτικό όργανο και οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή
αµέλεια του συντηρητή ή των συνεργατών του.
19. Κατά τη διάρκεια της σύµβασης ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε την νοµική ευθύνη για πρόκληση
βλάβης σε τρίτους από κακή ή ελλιπή συντήρηση.
20. Το κάθε Κέντρο Υγείας και το προσωπικό του είναι υποχρεωµένα να τηρούν τις υποδείξεις του
Συντηρητή σε ότι αφορά τον άρτιο χειρισµό των µηχανηµάτων σύµφωνα και µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
21. Η ανάδοχος εταιρεία

να διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα για τη διαχείριση

Ποιότητας, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές πρότυπο ENISO 9001:2008.
22. Η 3η Υ.Πε διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει οποιαδήποτε τεχνική εταιρεία προς επιδιόρθωση
βλάβης σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε την αποκαταστήσει σε αποδεκτό χρονικό διάστηµα
κατά την κρίση του Τµήµατος Βιοιατρικής της 3ης Υ.Πε, ώστε να διασφαλίσει την απρόσκοπτή
λειτουργία των µηχανηµάτων.
23. Η 3η Υ.Πε διατηρεί το δικαίωµα, µε µονοµερή απόφασή της, να αφαιρέσει από τη σύµβαση
µεµονωµένα µηχανήµατα που περιλαµβάνονται στο παραπάνω πίνακα, λόγω καταστροφής,
αχρήστευσης ή αντικατάστασης τους.

Σελίδα 68 από 87

18PROC003804577 2018-10-08
∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

TEMAXIA

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝ/ΚΩΝ

DOWN
TIME

Ακτινολογικό µηχάνηµα

SIEMENS MULTIX

1

ΟΧΙ

Σύστηµα µαστογραφίας

SIEMENS
MAMMOMAT 3000
NOVA

1

Ακτινολογικό µηχάνηµα

MEDICOR EDR 750B

Ακτινολογικό µηχάνηµα

ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΝΑΙ

ΚΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΣ

3.400,00 €

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΚΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΣ

3.400,00 €

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1986

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

3.400,00 €

MEDICOR EDR 750B

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1986

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

3.400,00 €

Ακτινολογικό µηχάνηµα

MEDICOR EDR 750B

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1986

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑ

3.400,00 €

Ακτινολογικό µηχάνηµα

Philips

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1996

ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

3.400,00 €

Ακτινολογικό µηχάνηµα

Philips Bucky
Diagnost FS

1

ΟΧΙ

ΝΑΙ

2004

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

3.400,00 €

Μηχάνηµα µέτρησης ωστικής
πυκνότητας

DMS CHALLENGER

1

ΟΧΙ

NAI

1998

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

3.400,00 €

Τηλεχειριζόµενο
ακτινογράφησης/ακτινοσκόπηση

Philips DUO
DIAGNOST

1

ΟΧΙ

NAI

2005

Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

3.400,00 €

Σύστηµα µαστογραφίας

SIEMENS
MAMMOMAT 3000

1

ΟΧΙ

NAI

1999

Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

3.400,00 €

Συγκρότηµα
ακτινογράφηση/ακτινοσκόπηση

GMM OPERA T20C

1

ΟΧΙ

NAI

2004

ΠΕΚΑ –∆ΕΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

3.400,00 €

Ακτινολογικό µηχάνηµα

TUR DRESDEN DG
115-1

1

ΟΧΙ

NAI

1985

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

3.400,00 €

Συγκρότηµα
ακτινογράφησης/ακτινοσκόπησης
(ακτινοσκόπηση χωρίς λυχνία)

PHILIPS MEDIO 65
CP-H

1

ΟΧΙ

NAI

1994

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

3.400,00 €
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Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX-OMAT PROSSESOR MODEL M6B

1

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

AGFA CURIX 60

1

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

AGFA CURIX HT-330 U

1

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

AGFA CURIX 60

1

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK Μ35 X-OMAT PROCESSOR

1

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CURIX 60

1

KY ΑΙΓΙΝΙΟΥ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CURIX 330V TYP5210

1

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK X-OMAT 2000 PROCESSOR

1

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA ZEROX 60

1

KY ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK Χ- ΟΜΑΤ Μ35 PROCESSOR

1

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

PROTEC OPTIMAX 2000

1

ΚΥ ΠΕΚΑ-∆ΕΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAKMIN-R ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

1

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

1.000,00 €
1.000,00 €

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ
ΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK MIN-R

1

ΚΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ (ΙΑΤΡΕΙΟ
ΣΒΩΛΟΥ)
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ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK MIN-R

1

Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA KORIX 60

1

Γ΄ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ NΑΟΥΣΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

ΑGFA CLASSIC EOS

1

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

AGFA COMPACT

1

ΚΥ ΠΕΚΑ-∆ΕΗ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ KODAK RPX OMAT MODEL
M6B
KODAK RPX OMAT MODEL M6B

1

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

1.000,00 €

1

ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού
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Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού

KODAK DIRECT VIEW
LEADER GR SYSTEMS

1

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

4.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

Fujifilm HELLAS CR
TYPOY FCR PRIMA

1

ΚΥ ΛΑΓΚΑ∆Α

4.000,00 €

Εµφανιστήριο αυτόµατο Ακτινολογικού`

FujifilmFCRPRIMA&DRYPI
X 4000

1

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

4.000,00 €
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∆. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.700,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT AJ11

3

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

2.550,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENTTYPE 2000

1

ΚΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

3

ΚΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

2.550,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SIEMENS SIRONA C8H

1

ΚΑΠ ∆ΕΗ –ΠΕΚΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

OLYMPOUS EMO

1

ΚΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

1.700,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

1.700,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

1

ΚΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SIEMENS SIRONA

1

ΚΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT LANOUS

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT LAMPAD DENTAL

1

IΑΤΡΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT EXPORT

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΡΟ∆ΟΧΩΡΙΟΥ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1.700,00 €
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ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

A&D MEDICAL AJ11

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

1.700,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENTAZAX

1

ΚΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

ΚΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

1.700,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT PERFOMERA-DEK

1

ΚΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT

1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA

2

KY ΕΥΟΣΜΟΥ

1.700,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT

1

ΚΥ ΓΙΑΝΝΙΣΤΩΝ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT DIADEMA 4

1

ΚΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENTASDX

1

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENTBCIASS1

1

ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

850,00 €
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ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT

1

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

SADENT

1

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON

1

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

RIGEL NEW LINE

1

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

850,00 €

Οδοντιατρικό συγκρότηµα

NEODENT TRITON E

1

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

850,00 €
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής

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.
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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Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Ονοµασία Τράπεζας……………………..
Κατάστηµα

…………………….

(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ …………………………….
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……………..….…… ΕΥΡΩ ………….…

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
………………………………

(αρ.

διακ/ξης

……./………)

προς

κάλυψη

προµήθεια

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.
- 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 Γ – Σχέδιο Σύµβασης

Στη

Θεσσαλονίκη

σήµερα

………….,

……………………………………………………,

οι
που

παρακάτω

συµβαλλόµενοι,

εδρεύει

………………………………, νόµιµα

στ

αφενός

το

εκπροσωπούµενο από τ………………………………………………………….., που χάριν συντοµίας θα
καλείται

"ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ"

και

αφετέρου

η

εδρεύουσα

στη

………………,

οδός

…………………………………… ΤΚ …………., τηλ. …………………, ΑΦΜ …………………, ∆.Ο.Υ.
……………………………….

εταιρία µε την επωνυµία ……………………………………………. που

εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ……………………………………… και στο εξής, χάριν συντοµίας
θα καλείται "ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ".
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Β) Την υπ’ αριθ. …………. διακήρυξη.
Γ) Την από ………… προσφορά του δεύτερου συµβαλλόµενου.
∆) Την υπ΄αριθµ. ………………………………. Απόφαση δέσµευσης πίστωσης
Ε) Την υπ' αριθ. ………………………… κατακυρωτική απόφαση του αρµόδιου οργάνου
διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής σύµφωνα µε την οποία ο δεύτερος των συµβαλλοµένων
ανακηρύχθηκε Προµηθευτής, για τα αναγραφόµενα στο άρθρο 1ο της παρούσας σύµβασης,
συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ……………………………………………………
1.2. Η προσφερόµενη υπηρεσία βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους
λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού και την τεχνική και οικονοµική προσφορά του
Προµηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα µέρη της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 2ο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.1.

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται το ένα (1) έτος µε δικαίωµα παράτασης ενός (1)
έτους κατά προϋπολογισµό και ποσότητες (όπως εµφαίνονται στο Παράρτηµα Α΄) µε
µονοµερή απόφαση του αρµόδιου για την ∆ιοίκηση Οργάνου. Στην περίπτωση αυτή ο
προσφέρων υποχρεούται να µεριµνήσει

για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
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Εάν κατά τη διάρκεια της παράτασης της σύµβασης αναδειχθεί για το αντικείµενο αυτής νέος
προσφέρων η ισχύς της παύει από την εφαρµογή της νέας σύµβασης.
2.2.

Η παραλαβή των προσφεροµένων υπηρεσιών θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόµενη από
την Υπηρεσία, συντασσοµένου προς τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο έλεγχος των
παρεχοµένων υπηρεσιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα άρθρα 208 & 209 του Ν.4412/2016, τα
προβλεπόµενα στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού, την προσφορά του
Προµηθευτή.

2.3.

Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και τα τιµολόγια πώλησης
τον αριθµό της σύµβασης και τον κωδικό του παρατηρητηρίου τιµών της Ε.Κ.Α.Π.Υ.

ΑΡΘΡΟ 3ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
3.1.

Με απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, o Προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσον δεν εκτέλεσε τις συµβατικές
υποχρεώσεις του µέσα στο συµβατικό χρόνο ή το χρόνο παράτασης που του δόθηκε µετά
από αίτησή του.

3.2.

Ο Προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή από την
σύµβαση, εφόσον:
3.2.1. Η ζητούµενη υπηρεσία δεν εκτελέστηκε µε ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
3.2.2. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

3.4.

Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη
σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας
Αρχής, 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.

3.5.

Σε περίπτωση παρεχόµενης υπηρεσίας 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
διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διαδικασία των άρθρων 208 & 209

του

Ν.4412/2016.
3.6.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγµατοποιηθούν οι συµβατικές υπηρεσίες µετά τη λήξη
του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση αυτού, και πάντως µέχρι τη
λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχοµένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
προµηθευτή, τα πρόστιµα του άρθρου 207 του Ν.4412/2016, κατά τη διαδικασία που ορίζει το
άρθρο αυτό.
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3.7.

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

3.8.

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.

ΑΡΘΡΟ 4ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης.
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.), µε
χρόνο ισχύος έως την ……….-201…. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου ισχύος της
σύµβασης, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης παρατείνεται ανάλογα.
4.2. Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Προµηθευτή µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των υπηρεσιών, την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την
εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων µεταξύ των συµβαλλοµένων.
4.3. 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.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1. Η πληρωµή του Προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από την Αναθέτουσα Αρχή, µε βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των
υπηρεσιών, όπως αυτά προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονοµική του προσφορά.
5.2. Η πληρωµή θα γίνεται µετά τηv οριστική παραλαβή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
παραλαβής µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις
βάρος

του

προµηθευτή.

Η

πληρωµή

θα

…………………………………………………………

γίνεται

σύµφωνα

αναλήψεις

µε

υποχρέωσης

τις

αρίθµ.
και

Πρωτ.

δεσµεύσεις

Σελίδα 80 από 87

18PROC003804577 2018-10-08
∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

πίστωσης, την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας των τιµολογίων και υπό τον όρο ότι δεν
συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του
προµηθευτή.
5.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών
ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5.4. Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής
του τιµολογίου πώλησης από τον προµηθευτή.
5.5. 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.).
5.6. Η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει πριν από την εκπλήρωση των συµβατικών
υποχρεώσεων.
5.7. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιµολογίων γίνει µετά την πιο πάνω προθεσµία, η
Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήµερο, 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».
5.8. 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 Αναθέτουσας Αρχής 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.).
5.9. Ο Προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις
i.

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.

ii.

ποσοστό 0,06%, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων βάσει του Ν.
4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν 4072/2012 άρθρο 38 παραγ. 2β & το Ν.
4146/2013 άρθρο 61 και το Ν. 4412/2016 παρ. 7 του άρθρου 375 «τροποποιούµενες
διατάξεις», που υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Η εν λόγω κράτηση υπόκειται σε
τέλος χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ’ αυτού.
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iii.

Κατά την πληρωµή του τιµήµατος παρακρατείται ο προβλεπόµενος φόρος εισοδήµατος
8%.

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα
Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την µη έγκαιρη εκτέλεση υπηρεσιών,
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 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.
6.2. 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 Αναθέτουσα Αρχήτα 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.
6.3. 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.

ΑΡΘΡΟ 7ο 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 αρµοδίου οργάνου διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 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 8ο ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ
8.1.

Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής 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
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λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το αρµόδιο
όργανο για τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, προς το οποίο ο Προµηθευτής πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση. Το αρµόδιο όργανο αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Εάν το αρµόδιο
όργανο για τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα
σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα υποβολής της ή αν ο Προµηθευτής δεν αποδεχθεί την
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη
διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.
8.2.

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.

8.3.

Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύµβαση, εφαρµόζονται οι όροι της υπ’ αριθ.
…………. 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 Αναθέτουσας Αρχής, που απορρέουν από τις
συναφείς µε τη σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νοµοθεσίας.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όµοια αντίγραφα, τα
οποία,

αφού διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συµβαλλόµενους, εκ των οποίων η

Αναθέτουσα Αρχή έλαβε ένα (1) αντίγραφο, ενώ το άλλο έλαβε ο Προµηθευτής.

Ακολουθεί κατάσταση των ζητουµένων υπηρεσιών όπως αυτές φαίνονται στην προσφορά που
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για η Αναθέτουσα Αρχή

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – ΕΕΕΣ
1. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
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 ανάδοχος 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 ανάδοχος 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 eΕΕΕΣ 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
2 . Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ 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
(eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέµατα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που
προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέµατα τεχνικά και εφαρµογής του eEEEΣ.
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3. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισµών που
διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
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 ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και
την διακήρυξη.
3.1 Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς
προτείνεται να χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο
XML, προκειµένου να εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ 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 eEEEΣ 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. CutePDF.
3.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο
του δ/σµου, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική
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.
4. Μέρη και ενότητες του ΕΕΕΣ
Το ΕΕΕΣ περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη και ενότητες:


Μέρος I.

Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία προµήθειας και την αναθέτουσα αρχή
ή τον αναθέτοντα φορέα.



Μέρος II.

Έχουν συµπληρωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή

Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα.

Απαιτείται η συµπλήρωσή τους

από τον Οικονοµικό Φορέα

- Α:

Μέρος III.

Κριτήρια αποκλεισµού:

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες (η εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική βάσει του
άρθρου 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ). Η εφαρµογή τους είναι επίσης
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υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 δεύτερο
εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών
µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν τα εν λόγω κριτήρια αποκλεισµού). Απαιτείται
η συµπλήρωσή τους από τον Οικονοµικό Φορέα
- Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η
εφαρµογή τους είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 57 παράγραφος 2 της οδηγίας
2014/24/ΕΕ, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσµευτικής απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η
εφαρµογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 80
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ενώ οι αναθέτοντες φορείς εκτός των
αναθετουσών αρχών µπορούν να αποφασίσουν να εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους
αποκλεισµού. Να σηµειωθεί ότι η εθνική νοµοθεσία ορισµένων κρατών µελών µπορεί να
καθιστά

τον αποκλεισµό υποχρεωτικό επίσης και όταν η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη και

δεσµευτική).
-Γ:

Απαιτείται η συµπλήρωσή τους από τον Οικονοµικό Φορέα

Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό
παράπτωµα (βλέπε άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ) (περιπτώσεις στις
οποίες

µπορεί

να

αποκλείονται οικονοµικοί

φορείς·

τα

κράτη

µέλη

µπορούν

να

καταστήσουν υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές την εφαρµογή αυτών των λόγων
αποκλεισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 80 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, όλοι οι
αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, µπορούν να αποφασίσουν να
εφαρµόσουν αυτούς τους λόγους αποκλεισµού ή µπορεί να τους ζητηθεί από το οικείο κράτος
µέλος να το πράξουν). Απαιτείται η συµπλήρωσή τους από τον Οικονοµικό Φορέα
- ∆:

Άλλοι λόγοι αποκλεισµού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία
του

κράτους µέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. ∆εν απαιτείται η

συµπλήρωσή τους από τον Οικονοµικό Φορέα.

- Α:

Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής: α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα. Απαιτείται η συµπλήρωση των πεδίων ως προς το επαγγελµατικό και

εµπορικό µητρώο
- Β:

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια. Όλα τα Απαιτούµενα στοιχεία ως προς τους

κύκλους εργασιών θα δηλωθούν για τα τελευταία τρία (3) οικονοµικά έτη, ήτοι ετήσιος κύκλος
εργασιών. Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι νεοσύστατος οφείλει να συµπληρώσει
το πεδίο Σύσταση οικονοµικού φορέα. Επιπλέον, απαιτείται να συµπληρωθεί το πεδίο περί
ασφάλισης έναντι επαγγελµατικών ικανοτήτων και οι άλλες οικονοµικές ή χρηµατοοικονοµικές
απαιτήσεις που αφορούν την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα.
- Γ:

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα. Απαιτείται η συµπλήρωση των πεδίων:


Για τις συµβάσεις προµηθειών: επιδόσεις παράδοσης του συγκεκριµένου τύπου



Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
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- ∆:



Τεχνικός Εξοπλισµός και τα µέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας



Μηχανήµατα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισµός



Ποσοστό υπεργολαβίας

Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆εν απαιτείται

η συµπλήρωσή τους από τον Οικονοµικό Φορέα


Μέρος V. Περιορισµός του αριθµού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων ∆εν
απαιτείται η συµπλήρωσή τους από τον Οικονοµικό Φορέα



Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις. Απαιτείται η συµπλήρωσή τους από τον Οικονοµικό Φορέα
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