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16PROC003868929 2016-02-22 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

KIRKOS
Ημερομηνία: 2016.02.22 11:41:09 EET

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ
ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30ΠΕ/2015
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ιεθνής Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Συµφερότερη από Οικονοµική Άποψη Προσφορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

Ηµεροµηνία: 15.04.2016
Ηµέρα: Παρασκευή
Ώρα: 10:00
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα
πρωτότυπα έγγραφα κατατίθενται στα Γραφεία της 3ης
∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας), Αριστοτέλους 16 – ΤΚ 54623 Θεσ/νίκη
Όπως αναλυτικά αναφέρονται στα ΜΕΡΗ Β΄ & Γ΄

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV

33696300-8

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ

596.670,79 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΤΗ

ΤΥΠΟΣ Β΄: 87.453,00 €
ΤΥΠΟΣ Γ’: 417.581,80 €
ΟΥΡΩΝ:
91.635,99 €

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα (1) έτος

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΣΗ∆ΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Προϋπολογισµός
Παράτασης
ανά
Τύπο
Αναλυτή
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ)
ΤΥΠΟΣ Β΄: 87.453,00 €
ΤΥΠΟΣ Γ’: 417.581,80 €
ΟΥΡΩΝ:
91.635,99 €
Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων
νόµιµες κρατήσεις
Ηµέρα Τρίτη 23.02.2016
Ηµέρα Παρασκευή 26.02.2016
Ηµέρα Παρασκευή 26.02.2016
Ηµέρα Παρασκευή 26.02.2016
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 2. Ορισµοί
ΑΡΘΡΟ 3. Αντικείµενο της Προµήθειας
ΑΡΘΡΟ 4. Προϋπολογισµός Έργου
ΑΡΘΡΟ 5. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΑΡΘΡΟ 6. Επιχειρησιακό Πλαίσιο – Ισχύουσα νοµοθεσία
ΑΡΘΡΟ 6. Προσφυγές
ΑΡΘΡΟ 7. Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης - ∆ηµοσιότητα
ΑΡΘΡΟ 8. Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού – παροχή διευκρινίσεων
ΑΡΘΡΟ 9. Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 10. Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισµού
ΑΡΘΡΟ 11. ∆ικαίωµα συµµετοχής
ΑΡΘΡΟ 12. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
ΑΡΘΡΟ 13. ∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης
ΑΡΘΡΟ 14. Πρόσθετοι όροι
ΑΡΘΡΟ 15. Τρόπος υποβολής προσφορών
ΑΡΘΡΟ 16. Χρόνος ισχύος προσφορών
ΑΡΘΡΟ 17. Εναλλακτικές προσφορές
ΑΡΘΡΟ 18. Τρόπος σύνταξης προσφορών
ΑΡΘΡΟ 19. Περιεχόµενα υποφακέλων
ΑΡΘΡΟ 20. Τιµές προσφορών – νόµισµα
ΑΡΘΡΟ 21. ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού
ΑΡΘΡΟ 22. Αξιολόγηση προσφορών
ΑΡΘΡΟ 23. Απόρριψη προσφορών
ΑΡΘΡΟ 24. Κατακύρωση του διαγωνισµού
ΑΡΘΡΟ 25. ∆ικαίωµα µαταίωσης
ΑΡΘΡΟ 26. Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 27. Σύµβαση
ΑΡΘΡΟ 28. Χρόνος Ισχύος Σύµβασης
ΑΡΘΡΟ 29. ∆ιοικητικές Προσφυγές – Ένδικα Μέσα
ΑΡΘΡΟ 30. Εγγυήσεις
ΑΡΘΡΟ 31. Παράδοση - παραλαβή
ΑΡΘΡΟ 32. Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – κυρώσεις
ΑΡΘΡΟ 33. Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις
ΑΡΘΡΟ 34. Εκχωρήσεις - µεταβιβάσεις
ΑΡΘΡΟ 35. Υποχρεώσεις ασφάλισης
ΑΡΘΡΟ 36. Εµπιστευτικότητα
ΑΡΘΡΟ 37. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 38. Ανωτέρα βία
ΑΡΘΡΟ 19. ∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
ΑΡΘΡΟ 40. Λοιπές διατάξεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2. Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
16PROC003868929 2016-02-22
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1.

Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση
φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).

1.2.

Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄
19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

1.3.

Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει µε τον 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28.06.2014)
Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις

1.4.

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).

1.5.

Του Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας,
ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/3-8-1995),
όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005.

1.6.

Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 8
(Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄
242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό
εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

1.7.

Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος ισχύει.

1.8.

Του

Ν.

3310/2005

«Μέτρα

για

τη

διασφάλιση

της

διαφάνειας

και

την

αποτροπή

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-22005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 279/10-11-2005).
1.9.

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

1.10. Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄
202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).
1.11. Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ ‘‘περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων,
προµηθειών και υπηρεσιών’’, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής
και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Νοεµβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 64/16-3-2007).
1.12. Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)» ( ΦΕΚ Α΄ 150/10-7-2007).
1.13. 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)
1.14. 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).
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1.15. Του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασίας της Εθνικής Οικονοµίας – Επείγοντα

16PROC003868929
2016-02-22
µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης», άρθρο 12 «Αναπροσαρµογή Φ.Π.Α.», και
άρθρο 20 §3 «Έναρξη ισχύος».

1.16. Του Ν. 3846/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 66/11.5.2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», άρθρο 24.
1.17. 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).
1.18. Του Ν. 3867/2010 (Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις
αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών).
1.19. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α’/2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».
1.20. 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)
1.21. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις»
1.22. Του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ. Α΄/31.03.2011) Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών
1.23. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α’/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 παρ.1 του
Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α’/2012) <<επιβολή και απόδοση κράτησης 0, 10% υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων >>
1.24. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/01.03.2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης…. Εθνικής οικονοµίας» και
άλλες διατάξεις
1.25. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄/2012) «∆ίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής».
1.26. Του Ν 4102/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) και την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 237
Α/05.12.2012.
1.27. Του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25.01.2013) και την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 237
Α/05.12.2012
1.28. Του Ν. 4155/2013(Α΄120) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις».
1.29. 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
1.30. Του Ν. 4281-2014 (Α160) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις
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2. Τις αποφάσεις:
2.1.

Tης

∆Υ8δ/οικ.3607/892/2001

Κοινής

Υπουργικής

Απόφασης

(ΦΕΚ

1060/τ.

Β΄/10-8-

2001)εναρµόνισης µε την οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 27ης Οκτωβρίου 1998 που αφορά τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα
2.2.

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).

2.3.

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).

2.4.

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).

2.5.

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.

2.6.

Την υπ΄αριθµ. 6/7.3.2013 (Α∆Α ΒΕΝΥΘ-ΣΦΞ) Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε
την

οποία

συγκροτήθηκε η

Επιστηµονική

Επιτροπή

για

την

ονοµατολογία

και

την

κατηγοριοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων κατά EDMA.
2.7.

Την υπ΄αριθµ. 34/θέµα 6ο/23.04.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε την
οποία εγκρίθηκε η κωδικοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων κατά EDMA.

2.8.

Την υπ΄αριθµ. 8/θέµα 1ο/10.10.2013 Απόφαση της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας µε την οποία
επικαιροποιήθηκε ο Κατάλογος Ενιαίας Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών
Εξετάσεων βάσει EDMA Condification.

2.9.

Την υπ’ αριθµ. 5804/4.12.2014 (Β΄ 3261) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών, που αφορά στην έγκριση του Προγράµµατος
Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων, έτους 2014.

2.10. Την υπ΄αριθµ. 6484/30.12.2014 (Β΄3693) Υπουργική Απόφαση περί Ορισµού Φορέων
διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων
Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση
συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών.
2.11. Την υπ΄αριθµ. 770/04.06.2015 (Α∆Α: 7ΚΓΩΟΡΕΠ-ΡΗΜ) απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας περί εκτέλεσης και Εφαρµογής του ΠΠΥΦΥ έτους 2014 της Κεντρικής Υπηρεσίας και
των φορέων αρµοδιότητας
2.12. Την υπ΄αριθµ. 65/θέµα 12ο/17.07.2015 απόφασης της Επιτροπής Προµηθειών Υγείας περί
έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισµού.
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2.13. Τις υπ΄αριθµ. 13289/7.08.2015 (ΦΕΚ 1716/τ. Β΄/17.08.2015) και 13922/20.08.2005 (ΦΕΚ 1806/τ.
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Β΄/20.08.2015) Υπουργικές Αποφάσεις περί Καθορισµού

ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων

νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων
των φορέων του ∆ηµοσίου.
2.14. Την υπ΄αριθµ. 66/01.02.2016 (Α∆Α: ΨΞΨΟΟΡΕΠ-ΣΩ3) Απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ
Μακεδονίας περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό, για την προµήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίµων για τους
Βιοχηµικούς Αναλυτές µε ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισµού των Κέντρων Υγείας και
Μονάδων Υγείας (ΠΕ∆Υ) της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από
οικονοµική άποψη προσφορά

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας
διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.
1.

O διαγωνισµός θα διεξαχθεί µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ηµερών από την
ηµεροµηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε.

2.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη

21.03.2016 ηµέρα

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφεία της

3ης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΛΗΞΗΣ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

08.04.2016 ηµέρα

15.04.2016 ηµέρα

www.promitheus.go

∆ευτέρα

∆.Υ.Πε.

Παρασκευή

Παρασκευή

v.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

και ώρα 08:00

(Μακεδονίας)

και ώρα 17:00

και ώρα 10:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και
ώρα ή θα κατατεθούν µε επιστολή εκτός Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
λογίζονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται.
3.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013

≪Τεχνικές

λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών

≫

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) . Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως
περιγράφεται στo άρθρο 22’ ∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού.
4.

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή
16PROC003868929
2016-02-22
προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής
µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές) απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. – ∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής, οι οικονοµικοί φορείς,
αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και από τον σύνδεσµο ≪Εγγραφείτε ως
οικονοµικός φορέας≫, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και
αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως εξής:
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε
χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το
σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν
ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τουςσυµπληρώνοντας τον
αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει ηταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται
από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως
αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX
Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις
υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος
εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του
σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε
έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
• Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης του Συστήµατος, όπως αναφέρεται ανωτέρω.
• Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά
µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος
χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και
προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.
5.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην
παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
1.
2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

3.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

4.

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
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6.

Τα έξοδα δηµοσίευσης στην επίσηµη εφηµερίδα των Ε.Κ. βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα
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έξοδα δηµοσίευσης στο ΦΕΚ βαρύνουν το Εθνικό Τυπογραφείο, ενώ οι δαπάνες δηµοσίευσης
και τα λοιπά έξοδα δηµοσίευσης του διαγωνισµού, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, θα
καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον µειοδότη που ανακηρύχθηκε προµηθευτής µε τη
διαδικασία, µε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009).
(άρθρο 4 του Ν. 3548/2007).

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Αντικείµενο της σύµβασης
Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η προµήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίµων για τους
Βιοχηµικούς Αναλυτές των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας (ΠΕ∆Υ) της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονία),
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης.
Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε την προµήθεια ορίζονται στο Παράρτηµα Β΄.
Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος της ζητούµενης ανά είδος ποσότητας θα απορρίπτονται
ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Ορισµοί
Αναθέτουσα Αρχή
Η 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη και η οποία
προκηρύσσει το διαγωνισµό αυτό.
Αρµόδιος Υπηρεσίας ∆ιενέργειας
Σχετικές

µε

το

διαγωνισµό

πληροφορίες

παρέχει

το

Τµήµα

Προµηθειών

(Πληροφορίες:

Άρτεµις Μαντούση - Περικλής Βαφειάδης, τηλέφωνα επικοινωνίας: 231 3 320533 - 231 3 320537 Fax:
231 0 252487/ 231 3 320508, 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.
Προµήθεια:
Η προµήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίµων για τους Βιοχηµικούς Αναλυτές των Κέντρων Υγείας
και Μονάδων Υγείας (ΠΕ∆Υ) της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονία), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Παράρτηµα Β΄.
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 περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της
διοίκησης.
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Προσφέρων

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.
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 υλοποίηση της προµήθειας
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 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 Οικονοµική
Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.
Προϋπολογισµός
Η εγκεκριµένη δαπάνη για την προµήθεια του εν λόγω είδους.
Συµβατικό Τίµηµα
Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η προµήθεια.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Αντικείµενο της Προµήθειας
Η 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει δηµόσιο ηλεκτρονικό
ανοικτό διαγωνισµό, προϋπολογισµού δαπάνης 596.670,79 € ευρώ (πεντακόσιες ενενήντα έξι
χιλιάδες και εξακόσια εβδοµήντα ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτά), συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., για την προµήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίµων για τους Βιοχηµικούς Αναλυτές των
Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας (ΠΕ∆Υ) της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονία), και αφορά το σύνολο της
προκηρυχθείσας ποσότητας µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη από οικονοµική άποψη
προσφορά.
Αναλυτικά, το αντικείµενο της

προµήθειας

και

συνολικά

περιγράφονται στο Παράρτηµα Β΄.
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Έργου
ο

Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό 596.670,79 € Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα Αρχή:

3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας)

Ταχ. ∆ιεύθυνση:

Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο:

231 3 320533, 537

Φαξ:

231 3 320508/ 231 0 252487

E-mail:

prom@3ype.gr

Πληροφορίες:

Άρτεµις Μαντούση - Περικλής Βαφειάδης
ΑΡΘΡΟ 6ο
Προσφυγές

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία [άρθρο 15 του Π.∆. 118/07 και Ν. 3886 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α/30-10-10 ) «∆ικαστική
προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών
Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 63 Ν.4055/12 (Α51)], µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από
τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια
υπηρεσία ή βάσει του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ/Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί
ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά
περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης - ∆ηµοσιότητα
Η διακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
1.

Στην επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος ∆ιαύγεια, www.diavgeia.gov.gr,

2.

Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr,

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δηµοσίευση:
1.

Στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συµπλήρωµα της
Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), στις 23.02.2016.

2.

Στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, στις
26.02.2016.
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3.
4.

Α)

Στις εφηµερίδες:
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ:
1. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Β)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ :
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γ)

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ:
ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1.

Εµπορικό –Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης

2.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης

3.

Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.

4.

∆ήµο Θεσσαλονίκης

5.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πιερίας

6.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Ηµαθίας

7.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πέλλας

8.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Κοζάνης

9.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Καστοριάς

10.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Φλώρινας

11.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Γρεβενών

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος λήψης των εγγράφων του διαγωνισµού – παροχή διευκρινίσεων επί της ∆ιακήρυξης
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.
Τονίζεται ότι, προκειµένου να υποβάλουν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων, οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα, δηλαδή να
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους συµπληρωµατικές πληροφορίες,
σχετικές µε όρους της διακήρυξης µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας
άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π∆ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο
τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται
από τους ενδιαφερόµενους οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να
έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆.118/2007.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. .
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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.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Χρόνος – Τόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µε ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών
21.03.2016 ηµέρα ∆ευτέρα µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία 08.04.2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα
17:00 µ.µ η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β 21.10.13) ≪Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)≫, στο Π∆60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/07.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Χρόνος – Τόπος διενέργειας διαγωνισµού
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους ήτοι 15.04.2016 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 µ.µ.,
µέσω των

αρµόδιων

πιστοποιηµένων

στο σύστηµα

οργάνων

της

Αναθέτουσας

Αρχής,

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών
ΑΡΘΡΟ 11ο
∆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, η οποία
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της
Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.∆. 60/2007) ή
προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν
εξειδικευµένη εµπειρία και εξειδικευµένη γνώση για την προµήθεια του παρόντος διαγωνισµού και την
απαραίτητη χρηµατοοικονοµική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση της προµήθειας.
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
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για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη

16PROC003868929 2016-02-22

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 στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.
ΑΡΘΡΟ 12ο
∆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.
Οι υπόχρεοι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται, πλέον, τα απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των
ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουµένως
από δικηγόρο. Σηµειώνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια έκαστης Υπηρεσίας να εφαρµόσει
τη νέα ρύθµιση αναλογικά και στα ιδιωτικά ηµεδαπά και αλλοδαπά έγγραφα και να κάνει αποδεκτά
τα απλά αντίγραφά τους από το πρωτότυπο, χωρίς να έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από
δικηγόρο.(σχετικό έγγραφο: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/11932/11-6-2014)
Α. Έλληνες Πολίτες
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.

Ο χρήστης − οικονοµικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
από την ηλεκτρονική υποβολή.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ανά
τύπο αναλυτή. Η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύεται από δήλωση του συµµετέχοντος
µε αναφορά: α) σε ποιο – ποιους Τύπους Αναλυτή/ές καταθέτει προσφορά και β)
προϋπολογισµό ανά Τύπο Αναλυτή.

2.

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε
ισχύει. στην οποία πρέπει:
•

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι
προσφέροντες.

•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:

1) για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για
κάποιο από τα ακόλουθα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
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29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2) για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:

1) Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, ή
2) ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:

1) Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007 καταστάσεις, δηλαδή δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό,
2) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος δεν έχει κινηθεί σε
βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικός συµβιβασµός ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη
από τις διατάσεις της χώρας εγκατάστασής τους
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:

1) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
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εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από
διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

•

Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.

4.

Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά
κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
Π.∆.118/2007.

5.

∆ικαιολογητικά και στοιχεία σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, σχετικά
µε την φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, την χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προµηθευτή και του
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία
θα δηλώνεται:
• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους ή οι
τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Χρηµατοοικονοµική ικανότητα συµµετεχόντων
(i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή (ii)
αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 100% του συνολικού προϋπολογισµού της διακήρυξης καθώς και του
κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
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κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών,
υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.
6.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους,
κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

7.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

Β. Αλλοδαποί
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1.

Ο χρήστης − οικονοµικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου. .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο) σε προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες
από την ηλεκτρονική υποβολή.
Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής στο διαγωνισµό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό
2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ανά
τύπο αναλυτή. Η εγγυητική επιστολή θα συνοδεύεται από δήλωση του συµµετέχοντος
µε αναφορά: α) σε ποιο – ποιους Τύπους Αναλυτή/ές καταθέτει προσφορά και β)
προϋπολογισµό ανά Τύπο Αναλυτή.

2.

Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.

3.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία πρέπει:
•

Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι
προσφέροντες.

•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση:

1) για κάποιο τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για
κάποιο από τα ακόλουθα:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2

Σελίδα 16 από 68

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της
16PROC003868929
2016-02-22
29.1.1998, σελ. 1).
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της
31.12.1998, σελ. 2).
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48).
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2) για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3) για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:

1) Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης, ή
2) ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:

1) Σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του άρθρου 43 του Π.∆.
60/2007 καταστάσεις, δηλαδή δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε διαδικασία θέσης σε
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό,
2) ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικός συµβιβασµός ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια
διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάσεις της χώρας εγκατάστασής τους
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:

1) ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2) φορολογικά ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
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εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
•

Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ΄
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν
καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισµό από
διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

•

Να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη
προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007, που
απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο
άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύµφωνα
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆.118/2007.

4.

Υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.∆. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά
κατακύρωσης) και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
Π.∆.118/2007.

5.

∆ικαιολογητικά και στοιχεία σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, σχετικά
µε την φερεγγυότητα, την επαγγελµατική δραστηριότητα, την χρηµατοπιστωτική και
οικονοµική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προµηθευτή και του
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία
θα δηλώνεται:
• Ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους ή οι
τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή
υπηρεσιών του δηµοσίου
• Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από τους
διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα.
Χρηµατοοικονοµική ικανότητα συµµετεχόντων
(i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή (ii)
αντίγραφο ή απόσπασµα του ισολογισµού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση
περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 100% του συνολικού προϋπολογισµού της διακήρυξης καθώς και του
κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προµήθεια υλικό, κατά τις τρεις
προηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση
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κατά χρονικό διάστηµα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόµο τριών ισολογισµών,
υποβάλλει τους ισολογισµούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσηµα στοιχεία που
υπάρχουν κατά το διάστηµα αυτό.
6.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόµενου είδους, κατά το
άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.

7.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε
ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης,
των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προµήθειας
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – µαταίωση του διαγωνισµού.
6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού.

Γ. Νοµικά πρόσωπα, Ηµεδαπά ή Αλλοδαπά
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β.
Αλλοδαποί, αντιστοίχως.
∆ιευκρινίζεται

ότι

οι

απαιτούµενες

κατά

τα

ανωτέρω

υπεύθυνες

δηλώσεις

υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον
Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ∆.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
2.

Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα:
2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
•

ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων

•

ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας

•

Πρόσφατο κωδικοποιηµένο ή τροποποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την
αρµόδια αρχή.

•

Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την
οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

•

Πρακτικό απόφασης ∆.Σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµούς και
εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.

2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
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του

συµφωνητικού

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
•

Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή

2Γ. Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε
αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται
η νόµιµη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόµενα µητρώα εταιριών
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που
ζητούνται ανωτέρω για τους ηµεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν
εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
νόµιµου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται
τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νοµιµοποιητικό όρο.

∆. Συνεταιρισµοί
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό
στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο
Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
∆ιευκρινίζεται ότι:
•

το προσκοµιζόµενο απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµο έγγραφο
αφορά στον Πρόεδρο του ∆.Σ. του συνεταιρισµού και

•

οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’
αυτόν.

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

1.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή, που
συµµετέχει στην ένωση.
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.

2.

∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο
των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα της προµήθειας
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.

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού
του προµηθευτή από τον διαγωνισµό.

Σελίδα 20 από 68

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

Η µη κατάθεση έστω και ενός εκ των προαναφεροµένων δικαιολογητικών ή µη συµµόρφωση µε τις
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απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης συνεπάγεται την ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗΣ. Τα
ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική
Προσφορά» της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως από τον προσφέροντα
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος
άρθρου που υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να
φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα
άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνική προσφορά» που έχουν
υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην Υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισµό εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα (προσφέροντα) και
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται:
πχ πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούµενα
ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση
από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά
όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
ΑΡΘΡΟ 13ο
∆ικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο της κατακύρωσης
Ο υποψήφιος 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 κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Τυχόν
απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από
τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση
των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που
δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από αρµόδια προς τούτο επιτροπή, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Στους
συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του
συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα µειοδότη.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
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∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία
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υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά
περίπτωση είναι :
14.1.1. Οι Έλληνες πολίτες :
14.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 15 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, i) για κάποιο από
τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:
- συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής
δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),- απάτη, κατά την
έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες

δραστηριότητες

(EEL

166

της

28.6.1991,

σελ.

77

Οδηγίας,

η

οποία

τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76)η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄
173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄305),ii) κάποιο από τα αδικήµατα της
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα
ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να
επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό
καταδικαστικές αποφάσεις.
14.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
14.1.1.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε
διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
14.1.1.4. 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση
εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
14.1.1.2, 14.1.1.3 και 14.1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
14.1.1.5. 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
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σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου
Ο.Τ.Α.

14.1.2. Οι αλλοδαποί :
14.1.2.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 14.1.1.1.
14.1.2.2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά
την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή
διαδικασία.
14.1.2.3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου,
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
14.1.2.4. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, 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) καθώς και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους.
14.1.2.5 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.

14.1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
14.1.3.1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 14.1.1 και 14.1.2 αντίστοιχα. Το
απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και
IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε
κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους εκπροσώπους του.
14.1.3.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης,
ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα)
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14.1.3.3. Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
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εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α΄153).

14.1.4. Οι συνεταιρισµοί :
14.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο
έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο
να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της
παραγράφου 14.1.1.1.
14.1.4.2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 14.1.1.2, 14.1.1.3 και 14.1.1.4 της παραγράφου14.1.1,
εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων14.1.2.2, 14.1.2.3 και
14.1.2.4. της παραγράφου 14.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης 14.1.3.2 της παραγράφου 14.1.3.
14.1.4.3. Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

14.1.5. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις,
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου

ή

αρµόδιου

επαγγελµατικού

οργανισµού

του

κράτους

καταγωγής

ή

προέλευσης.
Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν

εκδίδονται τα

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές
καταστάσεις.
Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του
Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό
Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από
την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο (µέσω του συστήµατος),
να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών
της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα
άνω φορολογικά ενήµερος. Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού
µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf
εντός είκοσι (20)ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην
αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων
ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (µε διαβιβαστικό όπου θα
αναφέρονται

αναλυτικά

τα

προσκοµιζόµενα

δικαιολογητικά).

Σε

περίπτωση

ταχυδροµικής

αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από
τη σφραγίδα ταχυδροµείου.Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του
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φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και
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απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή (µε
διαβιβαστικό

όπου

θα

αναφέρονται

αναλυτικά

τα

προσκοµιζόµενα

δικαιολογητικά)

στο

Πρωτόκολλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς
τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «∆ικαιολογητικά
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να
προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο οικονοµικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
ΑΡΘΡΟ 14ο
Πρόσθετοι όροι
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες
τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που
στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε
υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του
κράτους καταγωγής ή προέλευσης.
Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
ΑΡΘΡΟ 15ο
Τρόπος υποβολής προσφορών
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗ∆ΗΣ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία
και 08.04.2016 ηµέρα Παρασκευή ώρα 17:00 µ.µ που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν 4155/2013,
στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ)», στο Π∆ 60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π∆ 118/2007.

2.

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά», (β) ένας
(υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Με τον όρο «(υπο)φάκελος» εννοούµε
την κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
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Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση
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του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό
χαρακτήρα. Ο χρήστης − οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους,
ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το άρθρο
5α.Β.1α του Π.∆. 118/2007, το Ν.4155/13 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών

∆ηµοσίων Συµβάσεων

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
1.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαγωνιστική
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου. .pdf και
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν
απαιτείται σχετική θεώρηση.

2.

Ειδικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αφορούν έγγραφα που παρέχονται από τους
δηµόσιους φορείς της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του NΝ. 4155/2013 αναζητούνται
αυτεπάγγελτα από την Αναθέτουσα Αρχή µέσω διαλειτουργικότητας των συστηµάτων. Έως
την πλήρη διαλειτουργικότητα, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για
την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων, για τη συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία και την
κατακύρωση, υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς − χρήστες
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435/2012 (Φ.Ε.Κ 1876/Β/13.06.2012)
και, εάν αυτή η υπηρεσία δεν παρέχεται για το συγκεκριµένο πιστοποιητικό, υποβάλλονται από
τους

πιστοποιηµένους

οικονοµικούς

φορείς

−

χρήστες

σε

µορφή

αρχείου.

.pdf

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
3.

Η Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), υπογράφεται ψηφιακά
από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

4.

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
•

∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι ΟΕ, ΕΕ ή ΕΠΕ

•

Ο Πρόεδρος του ∆Σ και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι ΑΕ

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του
• Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον
Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
5.

Ο χρήστης − οικονοµικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείου. .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) σε
προθεσµία που δεν υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική υποβολή.

6.

Ο οικονοµικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονοµική του προσφορά συµπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον
οικονοµικό φορέα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που περιλαµβάνονται στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου
υπερισχύει το τελευταίο.

7.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό
τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο Οικονοµικός Φορέας επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονοµική
προσφορά).
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8.

Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς.
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Ο οικονοµικός φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση υποβάλλει µέσω του
Συστήµατος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τη διακήρυξη, τις
κείµενες περί δηµοσίων συµβάσεων διατάξεις και όσα ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου
2 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013.
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. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιµέρους,
ανεξάρτητους, ηλεκτρονικού (υπό)φακέλους:
1.

(Υπο)φάκελος «∆ικαιολογητικά - Τεχνική προσφορά» που περιέχει αφενός τα δικαιολογητικά
συµµετοχής και την εγγυητική συµµετοχής καθώς και τα αντίγραφα αυτών, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω αναφερόµενα και αφετέρου την Τεχνική 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.
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.
Ο (υπο)φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να
λαµβάνει αυστηρά υπόψη του τις «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου», όπως αυτές περιγράφονται
στο παράρτηµα ∆’ της παρούσας.

2.

(Υπο) φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» που περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του
οικονοµικού φορέα. Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως
στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται
συµπληρώνοντας τα 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.
ΑΡΘΡΟ 16ο
Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για τριακόσιες εξήντα µέρες (360)
ηµερολογιακές ηµέρες, 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 13, παρ. 3, Π∆ 118/07), εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη
λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς,
δεσµεύει όµως το διαγωνιζόµενο, µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί.
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Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως
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ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης
διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των
αρµοδίων οργάνων ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ, που αφορούν τον διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή οι
προσφέροντες υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής
Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους µετά την κατάθεσή
της. Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα:
• Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση
• Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.
ΑΡΘΡΟ 17ο
Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν
τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προµηθευτής, 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.
ΑΡΘΡΟ 18ο
Τρόπος σύνταξης προσφορών
1.

Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού
χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα
συµφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες
εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που
του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές
πτυχές των προσφορών.

2.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της
∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες, εφόσον δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν εάν η
προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται από την κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

3.

∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης
των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινίσεις
δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από
συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία
που ζητήθηκαν.

4.

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του
διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε
οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης.
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ΑΡΘΡΟ 19
16PROC003868929Περιεχόµενα
2016-02-22
υποφακέλων
ο

1.

ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Φάκελος των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης, την
εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
Άρθρο 13 της παρούσης.
2.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 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.
Ο Φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς διαιρείται στις εξής παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες,
δηλώσεις ή πιστοποιητικά, µε την ίδια σειρά και αρίθµηση:
Α)

Προσφερόµενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά

Β)

Συµπληρωµένο τον Πίνακα Συµµόρφωσης

Γ)

Συµπληρωµένο τον πίνακα της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές

Α) Προσφερόµενο είδος και Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στις προσφορές (φάκελος τεχνικής προσφοράς) πρέπει να δηλώνεται απαραίτητα το εργοστάσιο
στο οποίο θα κατασκευασθούν ή κατασκευάζονται τα προσφερόµενα υλικά και τον τόπο
εγκατάστασής του, επίσης την χώρα προέλευσης και κατασκευής των προσφεροµένων ειδών.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τα προσφερόµενα είδη (εξοπλισµός – αναλώσιµα – αντιδραστήρια) πρέπει να φέρουν ανάλογα την
ένδειξη CE. Για τον λόγο αυτό πρέπει επί ποινή απόρριψης οι συµµετέχοντες να καταθέσουν δήλωση
συµµόρφωσης που αφορούν στον συνοδό εξοπλισµό (αναλυτές), και στα αντιδραστήρια,
calibrators, controls µε τα τεχνικά τους φυλλάδια.
Για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ισχύει η εναρµόνιση της Ελληνικής
Νοµοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης
Οκτωβρίου 1998, ΚΥΑ ∆Υ8δ/οικ.3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β/10-8-2001).
Οι προσφερόµενοι αναλυτές θα πρέπει να είναι καινούργιοι, αµεταχείριστοι και να µην προέρχονται
από ανακατασκευή.
Οι Εταιρείες Εµπορίας και ∆ιακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων οφείλουν να προσκοµίσουν
Πιστοποιητικό Συστήµατος Ποιότητος (ISO) σύµφωνα µε την Ε3/833/99 Κοινή Υπουργική Απόφαση
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε την 1348/2004 αντίστοιχη.
Η µη προσκόµιση του παραπάνω πιστοποιητικού θεωρείται λόγος απόρριψης.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την προέλευση των υλικών ισχύει το άρθρο 18 του
Π.∆. 118/2007.
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Β) Πίνακας συµµόρφωσης

16PROC003868929 2016-02-22

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)

Γ)

Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συµπεριλαµβάνεται συµπληρωµένοι ο
πίνακας της οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές.

3.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απόρριψης,
συµπληρωµένο τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς που περιλαµβάνεται στο Μέρος Γ΄ της
παρούσας. Υπενθυµίζεται ότι ο αναλυτικός πίνακας της Οικονοµικής Προσφοράς, χωρίς τιµές, θα
πρέπει να συµπεριληφθεί, µε ποινή απόρριψης του συνόλου της προσφοράς και στην Τεχνική
Προσφορά.
Στον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα oικovoµικά
στοιχεία της προσφοράς, σε δύο αντίγραφα. Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται επίσης το
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα προσφερόµενα είδη και θα βαρύνει το
φορέα, καθώς και την ισχύ της προσφοράς. Πιο συγκεκριµένα:
α.

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

β.

Οι τιµές πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόµενοι φόροι,
δασµοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισµού, 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.
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γ.

Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην
16PROC003868929
2016-02-22
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.
ΑΡΘΡΟ 20ο
Τιµές προσφορών – νόµισµα

• Με την προσφορά, η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα , όπως καθορίζεται στη
διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που
προβλέπεται στη διακήρυξη.
• Oι προσφορές, οι τυχόν οικονοµικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις, οι κατακυρώσεις και οιασδήποτε
µορφής αξία θα δίδεται µόνο σε EURO.
• Η προσφερόµενη τιµή δίδεται σε EURO ανά µονάδα είδους (εξέταση).
•

ΣΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΕΠΕΙ

ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

Η

ΤΙΜΗ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ Ο
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΣΤΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΤΕΣ,

ΑΛΛΑ

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΑΛΛΩΣ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.
• ΟΣΟΝ

ΑΦΟΡΑ

ΣΤΟΥΣ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ

(CALIBRATORS)

ΝΑ

ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ

Ο

ΕΤΗΣΙΟΣ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΩΗΣ ΤΟΥΣ
(ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ). ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΘΕΙ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ). ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ) ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.
• ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ CONTROLS ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: 1. ΜΕΤΡΗΣΗ ∆ΥΟ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ CONTROL ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ & 2. ΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ Ή ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ.
• ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΑ ∆ΗΛΩΘΕΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ 365 ΗΜΕΡΕΣ.
• Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου,
από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Στη τιµή ανά εξέταση θα περιλαµβάνονται τα επί µέρους κόστη όλων των υλικών που
χρησιµοποιούνται

για

τη

διενέργεια

των

αντιστοίχων

εξετάσεων

(αντιδραστήρια,

υλικά

βαθµονόµησης και ελέγχου, επανέλεγχος, αναλώσιµα υλικά (αραιωτικά δειγµάτων, αντιδραστήρια
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διαλύµατα

κ.λ.π.),

παροχή

µηχανηµάτων, συντήρηση, SERVICE, εκπαίδευση κ.α.).

Εξέταση νοείται µόνο το αποτέλεσµα της εργαστηριακής εξέτασης δειγµάτων.
Οι προµηθευτές πρέπει να καταθέσουν τιµές ως ακολούθως:
Α.

Τιµή ανά εξέταση.

Β.

Τιµή ανά Οµάδα Εξετάσεων ανά τύπο αναλυτή, όπως αυτές οµαδοποιούνται στις αντίστοιχες
περιγραφές των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης

Γ.

Τιµές των προσφεροµένων βιοχηµικών αντιδραστηρίων, καθώς και των επιπρόσθετων υλικών,
όπως υλικά βαθµονόµησης και ελέγχου (controls, Calibrators) και λοιπών αναλωσίµων, ανά
συσκευασία, που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρω εξετάσεων.

∆.

τον αριθµό των ακέραιων συσκευασιών για αντιδραστήρια, controls, calibrators και παντός
είδους αναλώσιµων τα οποία θα απαιτηθούν για την διενέργεια των εξετάσεων, ανά οµάδα
εξετάσεων για το κάθε ίδρυµα.
Θα γίνουν δεκτές µόνο οι προσφορές που αφορούν
στο σύνολο των ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ανά τύπο αναλυτή

Οι συµµετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην προσφορά τους να
συνταχθεί σύµφωνα µε τον Κατάλογο Ενιαίας Ονοµατολογίας και Κωδικοποίησης Εργαστηριακών
Εξετάσεων βάσει EDMA Condification (ΚΕΟΚΕΕ) και σε ξεχωριστές στήλες να αναφέρουν τους
κωδικούς των αντιδραστηριών κατά: gr, EDMA code, GR code.
Σύµφωνα µε τον Ν.3846/2010 άρθρο 24 και τον Ν.3918/2-3-2011 άρθρα 13 & 14 οι συµµετέχοντες
στην διαδικασία του διαγωνισµού υποχρεούνται στην οικονοµική τους προσφορά (σε χωριστή
στήλη) να αναγράψουν τις τιµές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ηµεροµηνία
κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο υλικό δεν παρακολουθείται από το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 21ο
∆ιαδικασία διενέργειας διαγωνισµού
1.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγµατοποιείται τέσσερις (4) εργάσιµες
ηµέρες µετά από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, 15.04.2016 ηµέρα
Παρασκευή ώρα 10:00 µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.

2.

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι
των

οικονοµικών

προσφορών

αποσφραγίζονται

ηλεκτρονικά

µέσω

των

αρµόδιων

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών
στοιχείων αυτών.
3.

Αµέσως µετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την
ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες
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των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση
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στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λάβουν γνώση
των τιµών που προσφέρθηκαν.
4.

Μετά από 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 κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών.

5.

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:

•

Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. Η αρµόδια
επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα αιτιολογηµένα πρακτικά
αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

•

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών
προσφορών, τις οποίες κοινοποιεί αµελλητί στους προσφέροντες.
ΑΡΘΡΟ 22ο
Αξιολόγηση προσφορών

Κριτήριο για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, είναι η συµφερότερη από
οικονοµική άποψη προσφορά,
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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 κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
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

•

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της

προσφορών
προσφοράς τους.
•

Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες –
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που
τους ορίζονται.

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.
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Μετά την παραπάνω διαδικασία θα γίνει αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών
για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών.
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνον
οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της
∆ιακήρυξης.
Συµφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον µικρότερο λόγο (Λ) της τιµής της
προσφοράς (συγκριτικής ) προς τη βαθµολογίας της.
Λ = Συγκριτική τιµή/Σταθµισµένη βαθµολογία.
Συγκριτική τιµή = Συνολική προσφερθείσα τιµή για το σύνολο των βασικών εξετάσεων ανά οµάδα
αναλυτών όλων των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας.
Η βαθµολογία θα γίνει σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα αξιολόγησης προσφορών αναλυτών και
βιοχηµικών αντιδραστηρίων για το σύνολο των αναλυτών όλων των ιδρυµάτων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α. ΟΜΑ∆Α
1.

Αναλυτές
Α)Ποιότητα, Τεχνολογία, απόδοση, ταχύτητα, αξιοπιστία λειτουργίας
παραγωγικότητα

15%

Β)Απλότητα στον χειρισµό και την λειτουργία του οργάνου, συµβατότητα µε
τρέχουσες µεθόδους, ύπαρξη συστήµατος ασφαλείας προσωπικού και

15%

περιβάλλοντος.

2.

Αντιδραστήρια:
Α)Ποιότητα και πλήρης συµβατότητα µε τα αντίστοιχα όργανα (αναλυτές)
αξιοπιστία, ακρίβεια επαναληψιµότητα των αποτελεσµάτων κάλυψη επιθυµητών

20%

εξετάσεων ή επιπλέον αυτών, απαιτήσεις βαθµονόµησης
Β)∆ιάρκεια χρήσεως – συνθήκες συντήρησης, σταθερότητα επί του αναλυτή.
Γ)Συσκευασία(µικρό µέγεθος, καταλληλότητα – σηµάνσεις, προστασία από
επιµολύνσεις - αλλοιώσεις).

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α.ΟΜΑ∆ΑΣ

10%
10%
70%

Β. ΟΜΑ∆Α
1.

Α)Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για τους αναλυτές, ύπαρξη τµήµατος
επιστηµονικής υποστήριξης και τηλεφωνικής υποστήριξης καθ’ όλο το 24ωρο.

15%

Β) Εγγυήσεις για την Τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τους
αναλυτές, χρόνος προσέλευσης τεχνικού, ελάχιστος χρόνος θέσεως του αναλυτή
εκτός λειτουργίας έπειτα από διαπιστωµένη βλάβη για την οποία έχει ενηµερωθεί η

10%

εταιρεία..
Γ) Προηγούµενη εµπειρία και συµβατική συµπεριφορά (βεβαιώσεις καλής
συνεργασίας) στη διάθεση παροµοίων Αντιδραστηρίων και Αναλυτών σε

5%

∆ηµόσιους Οργανισµούς

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β.ΟΜΑ∆ΑΣ

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α & Β ΟΜΑ∆ΑΣ

100%
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Εξετάσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται στις βασικές και υποχρεωτικά απαιτούµενες εξετάσεις δεν θα
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αξιολογηθούν.

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά της γνωστοποιείται στους
υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της. Η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης και βαθµολόγησης
των τεχνικών προσφορών θα ακολουθηθεί ξεχωριστά σε κάθε Τύπο Αναλυτή.
γ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονοµική Προσφορά». Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό
αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 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 του ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf. Εφόσον, η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Οι οικονοµικές προσφορές θα αποσφραγισθούν µετά την έκδοση της Απόφασης ∆ιοικητή της 3ης
Υ.Πε. (Μακεδονίας) σχετικά µε την έγκριση της προηγούµενης διαδικασίας και την ενηµέρωση των
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.
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.
Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα κατατάξει τις προσφορές σε
Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που
περιγράφεται κατωτέρω. Η Επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό της στην Υπηρεσία η οποία αποφαίνεται
σχετικά και µε µέριµνα της γνωστοποιείται στους υποψήφιους αναδόχους η απόφασή της για την
κατάταξη των προσφορών.

Λi =

Ki
Bi

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης από οικονοµική άποψη προσφοράς θα ακολουθηθεί
η κατάταξη των προσφορών που θα προκύψει µε βάση τον ακόλουθο τύπο:
Όπου
(α)

Κi = Η συνολική συγκριτική ενδεικτική τιµή Κ της Προσφοράς i.

(β)

Βi = Σταθµισµένη Βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους
στοιχείων κάθε οµάδας κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας
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παράγραφο (β) του παρόντος άρθρου της ∆ιακήρυξης.
Συγκεκριµένα: Σταθµισµένη Βαθµολογία Προσφοράς = (ΣΒΑ1 x Βαθµ Α1) + (ΣΒΑ2 x ΒαθµΑ2)
+……….+ (ΣΒΒ1 x ΒαθµΒ1) + (ΣΒΒ2 x ΒαθµΒ2)
Όπου ΣΒΑ1, ΣΒΑ2, …, ΣΒΒ1, ΣΒΒ2 είναι οι επί µέρους συντελεστές βαρύτητας των στοιχείων και
ΒαθµΑ1, ΒαθµΑ2, …, ΒαθµΒ1, ΒαθµΒ2 είναι οι βαθµολογίες των επί µέρους στοιχείων Α1, Α2,
…, Β1, Β2.
Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή Προσφοράς όπως
περιγράφεται στον Πίνακα οικονοµικής προσφοράς .
Όλα τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100
βαθµούς.
Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά µε το µικρότερο Λ. Σε
περίπτωση ισοβαθµίας του Λ µεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά εκείνη που έχει τη
µεγαλύτερη σταθµισµένη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή
ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν
διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες
προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/07.
δ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το κριτήριο για τη κατακύρωση της προµήθειας είναι η συµφερότερη από οικονοµική άποψη
προσφορά. Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει κάνει την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά ανά Τύπο Αναλυτή.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, 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.
Η διαπίστωσή της συµφωνίας της προσφοράς µε τους απαράβατους όρους, όπως αυτοί ορίζονται
από την διακήρυξη, και µε τις τεχνικές προδιαγραφές, γίνεται µε αιτιολογηµένη γνώµη της αρµόδιας
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, την οποία επικυρώνει µε απόφαση της η ∆ιοίκηση της
υπηρεσίας.
Για την επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς αξιολογούνται µόνο οι
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύµφωνες µε τους λοιπούς όρους της
∆ιακήρυξης.
Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον προµηθευτή που έχει την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά.
ε)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση και την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2)
εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
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υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης γίνεται από αρµόδια προς τουτο
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επιτροπή, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και διαδικασιών. Στους συµµετέχοντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονοµικά
προσφορές, µε µέριµνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό, πραγµατοποιείται, µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος µε χρήση του συστήµατος, ενηµέρωση για την καθορισθείσα ηµεροµηνία
και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
αναδειχθέντα µειοδότη.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που
αποσφραγίσθηκε.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η Επιτροπή θα καταθέσει στη
∆ιοίκηση της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας το πρακτικό της, η οποία θα αποφανθεί σχετικά.
Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος µε τη συµφερότερη προσφορά, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Άρθρο 15 της παρούσης διακήρυξης
(παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007), η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει
την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά . Σε περίπτωση που και
αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται
κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους
προµηθευτές δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές,
ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
παραγρ. 1 του άρθρου 6 και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.∆. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς
τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του ως άνω
Π.∆/τος, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη.
∆ιευκρινίζεται ότι δεν απορρίπτεται προσφορά προµηθευτή που πληροί ένα εθνικό πρότυπο, το
οποίο αποτελεί µεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, µία ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, µία κοινή τεχνική
προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
ευρωπαϊκό οργανισµό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις
επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί µε τη διακήρυξη. Σε αυτή την περίπτωση
όµως, ο προσφέρων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό
για την Αναθέτουσα Αρχή και µε κάθε ενδεδειγµένο µέσο, ότι το έργο, προϊόν ή υπηρεσία, για το
οποίο δηλώνει ότι πληροί το ανωτέρω πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγµατι (ή υπερκαλύπτει) τις
επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή
έκθεση δοκιµών από αναγνωρισµένο οργανισµό µπορεί να συνιστά ενδεδειγµένο µέσο (άρθρο 53
παρ. 5 Π.∆. 60/2007).
ΑΡΘΡΟ 23ο
Απόρριψη προσφορών
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1.

Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού του άρθρου 13 της παρούσας.

2.

Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών του άρθρου 14.
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3.

Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων
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συµµετοχής στο διαγωνισµό (Άρθρο 14 του Μέρους Α της παρούσας).

4.

Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο.

5.

Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.

6.

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

7.

Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.

8.

Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.

9.

Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

10.

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.

11.

Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
ΑΡΘΡΟ 24ο
Κατακύρωση του διαγωνισµού

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε
µορφή αρχείου. .pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης».
ΑΡΘΡΟ 25ο
∆ικαίωµα µαταίωσης
Η

Αναθέτουσα

Αρχή,

µετά

από

σχετική

γνωµοδότηση

της

Επιτροπή

Αξιολόγησης

των

Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα:
α.

να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού και την υπογραφή της
σύµβασης , χωρίς να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και
ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύµβασης ή
όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύµβασης.

β.

να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των
όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης

γ.

να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της
διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις
περί δηµοσίων συµβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση δικαιούνται όµωε την άµεση
αποδέσµευση των εγγυήσεων συµµετοχής.
ΑΡΘΡΟ 26ο
Κατάρτιση και υπογραφή σύµβασης
Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση.
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Η σύµβαση καταρτίζεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.∆. 118/2007. Τυχόν
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υποβολή σχεδίων Σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους, δε δηµιουργεί καµία
δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της προµήθειας καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων
µερών, καταρτίζεται µε βάση την Απόφαση κατακύρωσης, την προσφορά και τη ∆ιακήρυξη, και
κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού κειµένου της
Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συµµετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται
στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση
του κειµένου της Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της
εγγυητικής συµµετοχής.
Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών
από την ανακοίνωση της κατακύρωσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή
της Σύµβασης, προσκοµίζοντας τα προβλεπόµενα από το Π∆ 118/2007 παραστατικά και Εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όµως αυτή ο χρόνος παράδοσης των
παραδοτέων αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης
της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η
Υπηρεσία επιβάλλει τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη
∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.
Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των
εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Αναδόχου, το κόστος αυτό θα
βαρύνει τον ανάδοχο. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την υπογραφή της σύµβασης και σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Π∆ 60/2007, η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει προς την Υπηρεσία Επισήµων
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωση σχετικά µε την υπογραφείσα σύµβαση.
ΑΡΘΡΟ 27ο
Σύµβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη η Σύµβαση
το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο
κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε
τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του προµηθευτή.
Η σύµβαση περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: α) τον τόπο και
χρόνο υπογραφής της σύµβασης, β) τα συµβαλλόµενα µέρη, γ) τον προς προµήθεια εξοπλισµό, δ)
την τιµή, ε) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του εξοπλισµού, στ) τις τεχνικές προδιαγραφές, ζ)
τις προβλεπόµενες εγγυήσεις, η) τις προβλεπόµενες ρήτρες, θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν
διαφορών, ι) τον τόπο και χρόνο πληρωµής.
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή
παραδροµών.
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Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
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συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου
οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 28ο
Χρόνος Ισχύος Σύµβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης ορίζεται το ένα (1) έτος και µπορεί να παραταθεί ακόµη ένα (1) έτος
κατά προϋπολογισµό και ποσότητες µε µονοµερή απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 29ο
∆ιοικητικές προσφυγές – Ένδικα µέσα
Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του
άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/30.09.2010) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51/τ. Α΄/12.03.2012), µέσω του συστήµατος
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο µε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Σε

εφαρµογή

των

διατάξεων

της

ισχύουσας

Νοµοθεσίας

περί

δικαστικής

προστασίας

(Ν. 3886/30.9.2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) ο ενδιαφερόµενος πριν την άσκηση οποιουδήποτε
δικαστικού µέτρου, οφείλει να προσφύγει ενώπιον της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας µέσα σε δέκα (10)
ηµέρες, εφόσον έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις στις οποίες στηρίζεται το αίτηµά του.
Η 3η Υ.Π.Ε. Μακεδονίας. οφείλει να απαντήσει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την άσκηση της
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία τεκµαίρεται ως απόρριψη της προσφυγής. Η
προσφυγή κοινοποιείται µε την φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο κάθε θιγόµενου
από τυχόν ολική ή µερική αποδοχή της προσφυγής.
Η 3η Υ.Π.Ε. Μακεδονίας δύναται να δεχθεί εν όλω ή εν µέρει την προδικαστική προσφυγή και µετά την
πάροδο της ανωτέρων προθεσµίας έως την προτεραία της πρώτης ορισθείσας δικασίµου της
αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, στην περίπτωση δε αυτή καταργείται αντιστοίχως η δίκη επί της εν
λόγω αίτησης.
Επίσης, η 3η Υ.Π.Ε. Μακεδονίας δύναται να παραθέσει αρχική ή συµπληρωµατική αιτιολογία για την
απόρριψη της προσφυγής, η οποία πρέπει να περιέλθει στο δικαστήριο το αργότερο έξι (6) ηµέρες
πριν την αρχική ή µετ’ αναβολή δικάσιµο της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Η καθυστερηµένη
περιέλευση του σχετικού εγγράφου δεν υποχρεώνει το δικαστήριο σε αναβολή.
ΑΡΘΡΟ 30ο
Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, 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, η οποία κυρώθηκε µε το
νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
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Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης: Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση,
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υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
1.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Προσφέροντες οφείλουν µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση
Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά Τύπο Αναλυτή, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η εγγυητική
επιστολή θα συνοδεύεται από δήλωση του συµµετέχοντος µε αναφορά: α) σε ποιο – ποιους Τύπους
Αναλυτή/ές καταθέτει προσφορά και β) προϋπολογισµό ανά Τύπο Αναλυτή.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες
µετά την ανακοίνωση κατακύρωσης προς τον ανάδοχο.
2.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του
συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και
ποιοτική) παραλαβή του υπό προµήθεια είδους και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων
από τους δύο συµβαλλοµένου. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της σύµβασης και της παράτασης της.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός αρνηθεί να υπογράψει
εµπρόθεσµα τη σύµβαση ή να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο παρόν τεύχος, ή να εκπληρώσει εµπρόθεσµα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του,
που απορρέει από τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση
συµµετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ∆ηµοσίου. Στην περίπτωση αυτή ο συγκεκριµένος
διαγωνιζόµενος βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου διαγωνισµού και γίνεται καταλογισµός σε
βάρος του αρνηθέντος να υπογράψει υποψηφίου, της οικονοµικής διαφοράς που τυχόν προκύπτει
εάν τελικά η αναθέτουσα αρχή προκρίνει αυτή τη λύση.
ΑΡΘΡΟ 31ο
Παράδοση - παραλαβή
Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε δύο (2) ηµέρες µετά από κάθε
τµηµατική παραγγελία και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνει στις αποθήκες ή Φαρµακεία των Κέντρων Υγείας και
Μονάδων Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) µε έξοδα, ευθύνη και µέριµνα του προµηθευτή.
Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα υλικά µέσα στα χρονικά περιθώρια που θα ορισθούν από
την σύµβαση, θα επιβληθούν ανάλογες κυρώσεις, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο
32 του Π.∆. 118/07.
Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή παραλαβής, αυθηµερόν και σύµφωνα µε
τις νόµιµες διαδικασίες.
Γενικά περί εκτέλεσης των προµηθειών ισχύουν τα άρθρα 26 έως και 34 του Π.∆. 118/07.
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ΑΡΘΡΟ 32
16PROC003868929
2016-02-22
Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου – κυρώσεις
ο

1. Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται, µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε
στο όvoµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτήν, µε απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης
ΥΠΕ (Μακεδονίας), ύστερα από γvωµoδότηση του αρµόδιου oργάvoυ.
2. Με τηv ίδια διαδικασία o προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και
από κάθε δικαίωµα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συµβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στov συµβατικό χρόvo ή τov χρόvo
παράτασης που του δόθηκε µετά από αίτησή του.
3. Ο προµηθευτής δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv
σύµβαση, εφόσον:
3.1.

Η σύµβαση δεv υπογράφηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε
µε ευθύνη των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).

3.2.

Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.

4. Με τηv απόφαση κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου από τη σύµβαση µπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού µέχρι τηv πρoηγoύµεvη της ηµερoµηvίας διενέργειας
τoυ διαγωvισµoύ πoυ γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεµία παράδοση ή
αντικατάσταση απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται δεκτή.
5. Στov προµηθευτή πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύµβαση,
επιβάλλovται µε απόφαση τoυ ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), ύστερα από γvωµoδότηση τoυ
αρµoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόµεvo πρoς παροχή εξηγήσεων,
αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π.∆. 118/2007.
6. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόµενων στο άρθρο 3 του
Π.∆. 118/2007, 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 ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), κατά τη διαδικασία του
άρθρου 27 του ως άνω διατάγµατος.
7. Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν 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, εκτός των τυχόν προβλεπόµενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιµα του
άρθρου 32 του Π.∆. 118/2007, κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o χορηγητής
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος των Κέντρων Υγείας και Μονάδων
Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της
σύµβασης.
ΑΡΘΡΟ 33ο
Τρόπος πληρωµής - κρατήσεις
1.

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της 3ης ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) µε
βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την προσκόµισή τους, µετά
από προηγούµενη θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής από Κλιµάκιο του
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Ελεγκτικού Συνεδρίου (έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο προ της υπογραφής της
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οικείας σύµβασης) και τη µεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα χρηµατοδότησης
του έργου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος είναι η κατάθεση
στην οικονοµική υπηρεσία της 3ης ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας):
α)

Τιµολογίου πώλησης

β)

Αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας.

γ)

Πρωτόκολλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισµού, υπογεγραµµένο από
την ειδική επιτροπή που ορίζεται µε Απόφαση ∆ιοικητή της 3ης Υ.Πε. Μακεδονίας.

2.

Κατά την πληρωµή του, θα παρακρατείτε :
1.

Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.) 0,10% επί της
καθαρής αξίας του τιµολογίου

2.

Χαρτόσηµο επί κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.): 3% στο προηγούµενο ποσό.

3.

ΟΓΑ Χαρτοσήµου Ε.Α.Α.∆.ΣΥ.: 20% στο προηγούµενο ποσό

4.

Υπέρ Ψυχικής Υγείας: 2% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω
κρατήσεις.

5.

Φόρος 4% στην καθαρή αξία του τιµολογίου αφού αφαιρεθούν οι παραπάνω κρατήσεις.

3.

Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προµηθευτή.

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. Η 3η ∆.Υ.Πε. (Μακεδονίας) δεν
υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα µέλη της ενώσεως/ κοινοπραξίας και
δεν εµπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές
σχέσεις µεταξύ των µελών της ενώσεως/ κοινοπραξίας.

6.

Η πληρωµή θα γίνει µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας του εξοπλισµού που
παραδόθηκε, µετά τηv οριστική παραλαβή αυτού (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.∆.) και υπό τον όρο ότι
δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής του εξοπλισµού µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής
προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.

7. Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του εξοπλισµού, και την έκδοση του αντίστοιχου
πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως
συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο του εξοπλισµού, ο χρόνος πληρωµής υπολογίζεται από την
εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
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.
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ΑΡΘΡΟ 34
16PROC003868929Εκχωρήσεις
2016-02-22
- µεταβιβάσεις
ο

Ο Προµηθευτής δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής ή τις εξ αυτής
πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’
εξαίρεση ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συµβατικού Τιµήµατος, µε βάση τους όρους της Σύµβασης,
σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, ενηµερώνοντας την Αναθέτουσα
Αρχή σύµφωνα µε το νόµο.
ΑΡΘΡΟ 35ο
Υποχρεώσεις ασφάλισης
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να λαµβάνει κάθε πρόσφορο µέτρο ασφάλειας και προστασίας για
την αποτροπή ζηµιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη προσώπων,
πραγµάτων ή εγκαταστάσεων των Κέντρων και Μονάδων Υγείας, του προσωπικού της ή τρίτων και
για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζηµίας που είναι δυνατόν να προξενηθεί κατά ή επ’
ευκαιρία της εκτέλεσης της Προµήθειας από τον Προµηθευτή, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή
παράλειψη αυτού.
Ο Προµηθευτής υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισµένο το προσωπικό του στους
αρµόδιους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προµήθειας.
ΑΡΘΡΟ 36ο
Εµπιστευτικότητα
Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει
εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της
προµήθειας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε
σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε
συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον
Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την
αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και
την παράλειψή της στο µέλλον.
Ο Προµηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη προµήθεια χωρίς την
προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες
ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.
ΑΡΘΡΟ 37ο
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.
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
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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
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.
ΑΡΘΡΟ 38ο
Ανωτέρα βία
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους υποχρεώσεων,
στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν
θεωρούνται για τον Προµηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειµενικά εντός του πεδίου οικονοµικής
δραστηριότητας και ελέγχου του Προµηθευτή.
Ο Προµηθευτής, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί
προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποκλειστικής
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών από
λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την πάροδο άπρακτης της
προθεσµίας τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.
ΑΡΘΡΟ 39ο
∆ιαδικασία επίλυσης διαφορών
Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης (ή και µετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) µεταξύ των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) και του προµηθευτή και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύµβασης, την
ερµηνεία αυτής, τον προσδιορισµό ή/ και την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων των
µερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου
γενέσεώς της, από τη ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), προς το οποίο ο προµηθευτής πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση. Η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου
χρόνου µε αιτιολογηµένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόµενο, µε
αποδεικτικό παραλαβής ή σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας) δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµέρα
υποβολής της ή αν ο προµηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ
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(Μακεδονίας) τότε οποιοδήποτε από τα µέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση
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ενώπιον των αρµοδίων ∆ικαστηρίων.

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.
ΑΡΘΡΟ 40ο
Λοιπές διατάξεις
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµηθειών του
∆ηµοσίου και των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως
ισχύουν κάθε φορά.
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ “ TEXNIKΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ “ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ”

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 3ης Yγειονοµικής Περιφέρειας (Μακεδονίας)

Γιώργος Κ. Κίρκος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ Β
1.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος και αµεταχείριστος.

2.

Να λειτουργεί υπό τάση 220 V.

3.

Η επεξεργασία των δειγµάτων να γίνεται µε τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης (RANDOM
ACCESS).

4.

Να υπάρχει ενσωµατωµένο σύστηµα µέτρησης ηλεκτρολυτών Κ, Na, CI, µε ανεξάρτητα µεταξύ
τους ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα. Να κατατεθούν τα CE των
ηλεκτροδίων. Επιθυµητή η προσφορά των ποσοτήτων των ηλεκτροδίων που απαιτούνται για
την διάρκεια της σύµβασης.

5.

Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 300 εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι ηλεκτρολύτες.

6.

Να εκτελεί µεγάλο αριθµό εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 40).

7.

Να δέχεται τοποθέτηση µεγάλου αριθµού δειγµάτων στο δειγµατολήπτη του (πάνω από 50), µε
ανάγνωση γραµµικού κώδικα (BARCODE) και να δέχεται φόρτωση επειγόντων δειγµάτων χωρίς
να διακόπτεται η λειτουργία του αναλυτή.

8.

Η επεξεργασία των επειγόντων δειγµάτων (STAT) να ξεκινά αµέσως µετά την ολοκλήρωση των
εξετάσεων του δείγµατος που αναλύεται την στιγµή της φόρτωσης τους στον αναλυτή.

9.

Η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγµατα να γίνεται συνεχώς χωρίς την διακοπή της λειτουργίας
του.

10. Να δέχεται δείγµατα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ούρων, ολικού αίµατος ή
αιµολύµατος για γλυκοζυλιωµένη αιµοσφαιρίνη, καθώς και άλλων βιολογικών υγρών)
11. Να έχει ψυγείο ή άλλο σύστηµα συντήρησης αντιδραστηρίων το οποίο θα επιτρέπει τη συνεχή
παραµονή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα πάνω στον αναλυτή.
12. Να διαθέτει σύστηµα ανάγνωσης barcode για την αναγνώριση των αντιδραστηρίων τα οποία
θα πρέπει να φέρουν γραµµικό κώδικα.
13. Η στάθµη όλων των υγρών (δείγµατα, αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά,
αντιδραστήρια ISE) να ελέγχεται είτε µε σύστηµα ελέγχου στάθµης, είτε υπολογιστικά και να
ειδοποιείται ο χειριστής.
14. Να φορτώνει backup αντιδραστήρια διαφορετικής παρτίδας (lot number) µεταξύ τους.
15. Να επισηµαίνει την αναρρόφηση ανεπαρκούς ποσότητας δείγµατος, η οποία θα οφείλεται σε
πήγµατα ή άλλους παράγοντες (π.χ. φυσαλίδες, θρόµβους, ινικές) ακόµη και αν δεν φράσσει το
ρύγχος.
16. Να φέρουν πλήρες σύστηµα ελέγχου ποιότητας (QC) µε εναποθήκευση των τιµών των controls
και των καµπυλών βαθµονόµησης.
17. Να διαθέτει προγράµµατα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου καθώς και βαθµονόµησης. Οι
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καµπύλες βαθµονόµησης αντιδραστηρίων να έχουν κατά το δυνατόν µεγαλύτερη διάρκεια και
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εύρος µέτρησης και να απεικονίζονται γραφικά στην οθόνη. Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος
διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου προκειµένου να αξιολογηθεί.
18. Η προµηθεύτρια εταιρεία να καλύπτει τα έξοδα συµµετοχής του εργαστηρίου σε Πρόγραµµα
Εξωτερικού Ποιοτικού

Ελέγχου είτε

∆ιεθνές

είτε Πανελλήνιο και

τα

αποτελέσµατα

να

ανακοινώνονται στο Μικροβιολογικό εργαστήριο.
19. Να διαθέτει είτε αυτοπλενόµενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων είτε κυβέττες µιας χρήσεως.
20. Να χρησιµοποιεί µικρούς όγκους δειγµάτων
21. Αυτόµατη επανάληψη εξετάσεων µε ή χωρίς αραίωση των δειγµάτων, χωρίς την µεταφορά των
δειγµάτων από τον χειριστή. Αποτελέσµατα εκτός ορίων να επαναλαµβάνονται αυτόµατα µετά
την υπολογισµένη αραίωση χωρίς την παρέµβαση του χειριστή. Να έχει τη δυνατότητα
αυτόµατης προαραίωσης δειγµάτων.
22. Να συνοδεύεται από σύστηµα καθαρισµού του νερού µε δαπάνη του µειοδότη, εφόσον
απαιτείται.
23. Να διαθέτουν σύστηµα ή τεχνολογίες για την αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ δειγµάτων
(carryover).
24. Να διαθέτει σύστηµα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών µερών και σύστηµα παροχής οδηγιών σε
περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας. Να υπάρχει δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης µέσω
δικτύου (on line technical support).
25. Ο αναλυτής να εκτελεί αυτόµατα και να ολοκληρώνει την καθηµερινή συντήρηση πριν την
έναρξη της ρουτίνας.
26. Τα προβλήµατα δυσλειτουργίας να επισηµαίνονται οπτικά ή ακουστικά ή συνδυασµός και των
δύο.
27. Τα αποτελέσµατα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά µε εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας
(κατά προτίµηση στην Ελληνική) και να υπάρχει σύστηµα διαχείρισης και λεπτοµερούς
καταγραφής των στοιχείων του αριθµού και του είδους των εξετάσεων.
28. Σύνδεση σε αµφίδροµη και λειτουργική επικοινωνία µε το LIS του εργαστηρίου.
29. Ο προµηθευτής δεν επιβαρύνεται οικονοµικά ως προς τη διασύνδεση, υποχρεούται όµως να
παράσχει το πρωτόκολλο διασύνδεσης του αναλυτή εφόσον του ζητηθεί. Μετά τη λήξη της
σύµβασης ή εφ’ όσον υπάρχει αντικατάσταση των αναλυτών το αρχείο των ασθενών θα
παραµένει στην κατοχή της Μονάδας Υγείας.
30.

Να υποστηρίζεται το αναλυτικό σύστηµα από συστήµατα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), µε
δαπάνη του µειοδότη. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.

31. Το λογισµικό σύστηµα να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης (µενού βοηθείας) στα ελληνικά κατά
προτίµηση ή στα αγγλικά.
32. Να διαθέτει service από πιστοποιηµένο τεχνικό. Ως χρόνος ανταπόκρισης από την ειδοποίηση
(παρουσία τεχνικού στο χώρο) ορίζονται οι 2 ώρες (παρουσία τεχνικού στο χώρο) για αναλυτές
εντός νοµού Θεσσαλονίκης και οι 5 ώρες (εάν δεν µεσολαβεί Σαββατοκύριακο) για την υπόλοιπη
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περιφέρεια ευθύνης της 3ης Υ.ΠΕ. Για όσο χρονικό διάστηµα ο αναλυτής θα βρίσκεται εκτός
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λειτουργίας, πέραν των 5 ωρών και εφόσον δεν εγκατασταθεί εγκαίρως άλλος (εντός 24ων
ωρών), οι εξετάσεις θα εκτελούνται µε ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, στην πλησιέστερη
Μονάδα της περιοχής και τα αποτελέσµατα θα παραδίδονται στην Μονάδα Υγείας το αργότερο
µέχρι την 12η µεσηµβρινή της επόµενης ηµέρας. Το κόστος και την ασφάλεια της µεταφοράς
δειγµάτων και απαντήσεων θα αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ Γ
1.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος και αµεταχείριστος.

2.

Να λειτουργεί υπό τάση 220 V

3.

Η επεξεργασία των δειγµάτων να γίνεται µε τεχνολογία τυχαίας προσπέλασης (RANDOM
ACCESS).

4.

Να υπάρχει ενσωµατωµένο σύστηµα µέτρησης ηλεκτρολυτών Κ, Na, CI, µε ανεξάρτητα µεταξύ
τους ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) ή άλλο ισοδύναµο σύστηµα. Να κατατεθούν τα CE των
ηλεκτροδίων. Επιθυµητή η προσφορά των ποσοτήτων των ηλεκτροδίων που απαιτούνται για
την διάρκεια της σύµβασης.

5.

Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 200 εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι ηλεκτρολύτες.

6.

Να εκτελεί µεγάλο αριθµό εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 25).

7.

Να δέχεται τοποθέτηση µεγάλου αριθµού δειγµάτων στο δειγµατολήπτη του (πάνω από 30) ή να
είναι συνεχούς φόρτωσης, σε σωλήνες φυγοκέντρου µε BARCODE και επιπλέον οι θέσεις αυτές
να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως θέσεις επειγόντων δειγµάτων ανά πάσα στιγµή. ή να
διαθέτει για το σκοπό αυτό ειδικές θέσεις.

8.

Η επεξεργασία των επειγόντων δειγµάτων (STAT) να ξεκινά αµέσως µετά την ολοκλήρωση των
εξετάσεων του δείγµατος που αναλύεται την στιγµή της φόρτωσης τους στον αναλυτή. Να
περιγραφεί ο τρόπος.

9.

Η τροφοδοσία του αναλυτή σε δείγµατα να γίνεται συνεχώς χωρίς την διακοπή της λειτουργίας
του.

10. Να δέχεται δείγµατα διαφόρων υγρών ταυτόχρονα (ορού, ούρων, πλάσµατος, ολικού αίµατος).
11. Να έχει ψυγείο ή άλλο σύστηµα συντήρησης αντιδραστηρίων το οποίο θα επιτρέπει την συνεχή
παραµονή τους για µεγάλο χρονικό διάστηµα πάνω στον αναλυτή.
12. Να διαθέτει σύστηµα ανάγνωσης barcode για την αναγνώριση των αντιδραστηρίων τα οποία
θα πρέπει να φέρουν γραµµικό κώδικα.
13. Η στάθµη όλων των υγρών (δείγµατα, αντιδραστήρια, απόβλητα, τυχόν απορρυπαντικά,
αντιδραστήρια ISE) να ελέγχεται είτε µε σύστηµα ελέγχου στάθµης είτε υπολογιστικά και να
ειδοποιείται ο χειριστής.
14. Να επισηµαίνεται η αναρρόφηση ανεπαρκούς ποσότητας δείγµατος. Επιθυµητή η επισήµανση
της αιτίας ανεπαρκούς αναρρόφησης.
15. Να φέρουν πλήρες σύστηµα ελέγχου ποιότητας (QC) µε εναποθήκευση των τιµών των controls
και των καµπυλών βαθµονόµησης.
16. Οι καµπύλες βαθµονόµησης αντιδραστηρίων να έχουν κατά το δυνατόν µεγαλύτερη διάρκεια και
εύρος µέτρησης και να απεικονίζονται γραφικά στην οθόνη. Να αναφερθούν τα ζητούµενα
αναλυτικά.
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17. Η προµηθεύτρια εταιρεία να καλύπτει τα έξοδα συµµετοχής του εργαστηρίου σε Πρόγραµµα
Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου είτε ∆ιεθνές είτε Πανελλήνιο και τα αποτελέσµατα να
ανακοινώνονται στο Μικροβιολογικό εργαστήριο.
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18. Να διαθέτει είτε αυτοπλενόµενες κυβέττες πολλαπλών χρήσεων, είτε κυβέττες µιας χρήσεως.
19. Να χρησιµοποιεί µικρούς όγκους δειγµάτων
20. Αυτόµατη επανάληψη εξετάσεων µε ή χωρίς αραίωση των δειγµάτων, χωρίς την µεταφορά των
δειγµάτων από τον χειριστή. Αποτελέσµατα εκτός ορίων να επαναλαµβάνονται αυτόµατα µετά
την υπολογισµένη αραίωση χωρίς την παρέµβαση του χειριστή.
21. Ο αναλυτής να εκτελεί αυτόµατα και να ολοκληρώνει την καθηµερινή συντήρηση πριν την
έναρξη της ρουτίνας.
22. Να συνοδεύεται από σύστηµα καθαρισµού του νερού µε δαπάνη του µειοδότη, εφόσον
απαιτείται.
23. Να διαθέτουν σύστηµα ή τεχνολογίες για την αποφυγή επιµολύνσεων µεταξύ δειγµάτων
(carryover).
24. Να διαθέτει σύστηµα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών µερών και σύστηµα παροχής οδηγιών σε
περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας. Να υπάρχει δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης µέσω
δικτύου (on line technical support).
25. Τα προβλήµατα δυσλειτουργίας να επισηµαίνονται οπτικά ή ακουστικά ή συνδυασµός και των
δύο.
26. Τα αποτελέσµατα να τυπώνονται ανά ασθενή και συγκεντρωτικά µε εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας
και να υπάρχει σύστηµα διαχείρισης και λεπτοµερούς καταγραφής των στοιχείων του αριθµού
και του είδους των εξετάσεων.
27. Να υποστηρίζεται το αναλυτικό σύστηµα από συστήµατα αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), µε
δαπάνη του µειοδότη. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά.
28. Το λογισµικό σύστηµα να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης ( µενού βοηθείας) στα ελληνικά ή
στα αγγλικά.
29. Να διαθέτει service από πιστοποιηµένο τεχνικό. Ως χρόνος ανταπόκρισης από την ειδοποίηση
(παρουσία τεχνικού στο χώρο) ορίζονται οι 2 ώρες (παρουσία τεχνικού στο χώρο) για αναλυτές
εντός νοµού Θεσσαλονίκης και οι 5 ώρες (εάν δεν µεσολαβεί Σαββατοκύριακο) για την υπόλοιπη
περιφέρεια ευθύνης της 3ης Υ.ΠΕ. Για όσο χρονικό διάστηµα ο αναλυτής θα βρίσκεται εκτός
λειτουργίας, πέραν των 5 ωρών και εφόσον δεν εγκατασταθεί εγκαίρως άλλος (εντός 24ων
ωρών), οι εξετάσεις θα εκτελούνται µε ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, στην πλησιέστερη
Μονάδα της περιοχής και τα αποτελέσµατα θα παραδίδονται στην Μονάδα Υγείας το αργότερο
µέχρι την 12η µεσηµβρινή της επόµενης ηµέρας. Το κόστος και την ασφάλεια της µεταφοράς
δειγµάτων και απαντήσεων θα αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ
1.

Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούριος και αµεταχείριστος.

2.

Να λειτουργεί υπό τάση 220 V.

3.

Μετρούµενες παράµετροι : Λευκοκύτταρα, Νιτρώδη, Πρωτεΐνη, Γλυκόζη, Κετονικά σώµατα,
Ουροχολινογόνο, Χολερυθρίνη, Ερυθρά, pH, Ειδικό βάρος.

4.

Να µην χρειάζεται χρόνος προετοιµασίας του αναλυτή.

5.

Οι απαιτήσεις βαθµονόµησης να είναι οι ελάχιστες δυνατές.
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6.

Να είναι ταχύς ώστε να αναλύει άνω των 50 δειγµάτων την ώρα.
16PROC003868929
2016-02-22

7.

Η διαδικασία της εξέτασης να ξεκινάει αυτόµατα µε την τοποθέτηση της ταινίας στον αναλυτή.

8.

Οι ταινίες της εξέτασης να έχουν ανοχή στο ασκορβικό οξύ για την αποφυγή ψευδώς αρνητικών
αποτελεσµάτων.

9.

Να αποθηκεύει τουλάχιστον 50 αποτελέσµατα ασθενών.

10. Να συνδέεται µε H/Y για αποθήκευση δεδοµένων.
11. Να διαθέτει service από πιστοποιηµένο τεχνικό. Ως χρόνος ανταπόκρισης από την ειδοποίηση
(παρουσία τεχνικού στο χώρο) ορίζονται οι 2 ώρες (παρουσία τεχνικού στο χώρο) για αναλυτές
εντός νοµού Θεσσαλονίκης και οι 5 ώρες (εάν δεν µεσολαβεί Σαββατοκύριακο) για την υπόλοιπη
περιφέρεια ευθύνης της 3ης Υ.ΠΕ. Για όσο χρονικό διάστηµα ο αναλυτής θα βρίσκεται εκτός
λειτουργίας, πέραν των 5 ωρών και εφόσον δεν εγκατασταθεί εγκαίρως άλλος (εντός 24ων
ωρών), οι εξετάσεις θα εκτελούνται µε ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, στην πλησιέστερη
Μονάδα της περιοχής και τα αποτελέσµατα θα παραδίδονται στην Μονάδα Υγείας το αργότερο
µέχρι την 12η µεσηµβρινή της επόµενης ηµέρας. Το κόστος και την ασφάλεια της µεταφοράς
δειγµάτων και απαντήσεων θα αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Γλυκόζη
Ουρία
Κρεατινίνη
Ουρικό οξύ
Χοληστερόλη ολική
HDL
Τριγλυκερίδια
Χολερυθρίνη ολική
Χολερυθρίνη άµεσος
Γλυκοζυλιωµένη
αιµοσφαιρίνη
Λεύκωµα
ούρων
Λευκώµατα ορού ολικά
Αλβουµίνη
GOT
GPT
γ-GT
Αλκαλική φωσφατάση
LDH
CK
Αµυλάση
Σίδηρος
Κάλιο
Νάτριο
Ασβέστιο
C- αντιδρώσα πρωτεΐνη

ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
(ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
2000
2000
0
0
500
0
3500
3500
2500
1500
1000
2000
1000
1500
0
0
0
0
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ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

10000
10000
10000
8000
10000
8000
10000
1800
1500
5500
50
1800
1600
10000
10000
6000
4500
3000
6000
1200
5000
5500
5500
4000
1000

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
13.500
13.500
13.500
11.500
13.500
11.500
13.500
3.800
3.500
5.500
50
2.300
1.600
13.500
13.500
8.500
6.000
4.000
8.000
2.200
6.500
5.500
5.500
4.000
1.000
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ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΚΥ ΛΑΓΚΑ∆Α

ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΜΥ ΠΕΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΜΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΚΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ ΤΥΠΟΥ Γ

1

Γλυκόζη

4000

2800

3000

3500

8000

1500

1500

4000

3000

1200

2500

2500

5000

1600

8000

2500

2500

2

Ουρία

3500

2800

2200

4500

9000

1500

1400

3500

2000

1200

2500

2500

3500

1600

7000

2000

2500

3

Κρεατινίνη

3500

2700

2500

3500

8000

1500

1500

3000

2200

1200

2500

2500

3500

1600

7000

2000

2500

4

Ουρικό οξύ

2400

2650

3000

3000

6000

1200

1400

3500

2000

1000

2000

2000

3500

1600

7000

2000

2500

5

Χοληστερόλη ολική

3200

2900

3000

3500

8000

1500

900

4000

2200

1000

2000

2000

3500

1600

7000

2300

2500

6

HDL

3200

2700

2800

1500

5000

1500

900

4000

2000

1000

2000

2000

3500

1500

7000

2300

2500

7

Τριγλυκερίδια

3200

2900

3000

3000

3500

1400

1500

4000

2000

1000

2000

2000

3000

1600

7000

2300

2500

8

Χολερυθρίνη ολική

1400

200

500

500

1600

400

250

2500

750

350

500

500

200

70

5000

500

300

9

Χολερυθρίνη άµεσος

1400

200

500

500

1500

400

250

2500

750

300

500

500

200

70

5000

500

300

10

Λευκώµατα ορού ολικά

900

200

300

300

2000

300

150

1200

400

0

300

300

300

200

5000

500

300

11

Αλβουµίνη

900

200

300

300

2000

300

150

1200

200

200

300

300

300

200

5000

300

300

12

GOT

3500

2600

3000

3500

7000

1200

1200

3500

2000

1100

1800

1800

3000

1500

7000

2000

2500

13

GPT

3500

2600

3000

3500

7000

1200

1200

3500

2000

1100

1800

1800

3000

1500

7000

2000

2500

14

γ-GT

2000

1200

1700

2000

5000

900

900

2500

1200

1000

800

800

3000

600

7000

1000

800

15

Αλκαλική φωσφατάση

1600

1000

500

1500

3500

600

400

2500

1200

900

350

350

3000

200

6000

1000

800

16

LDH

1500

700

500

1000

2000

400

400

2500

1000

900

200

200

2000

100

6000

1000

800

17

CK

1600

700

1500

1000

4500

700

350

2500

1600

750

300

300

2000

300

6000

1500

2000

18

Αµυλάση

900

100

300

600

1200

200

100

800

250

100

100

100

200

100

6000

1000

600

19

Σίδηρος

2200

1700

500

2000

3000

600

200

1500

700

600

500

500

2500

200

5000

1500

1600

20

Κάλιο

800

1000

0

0

4000

500

200

500

0

0

200

200

800

400

5000

2000

2300

21

Νάτριο

800

1000

0

0

4000

500

200

500

0

0

200

200

800

400

5000

2000

2300

22

Ασβέστιο

1200

600

600

800

3000

400

350

900

1000

900

300

300

2000

200

6000

1000

300

23

ASTO

200

250

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

800

50

5000

300

300

24

C- αντιδρώσα πρωτεΐνη

500

250

350

0

1500

100

100

200

400

200

100

100

800

100

5000

800

400

Α/Α
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ΚΥ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΜΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

ΚΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΜΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Γλυκόζη

5000

3500

3000

15

2000

1200

600

2500

1000

1800

77.715

2

Ουρία

4500

3500

4000

15

2000

900

600

2500

1000

1800

74.015

3

Κρεατινίνη

4500

3500

3000

15

1500

500

600

2500

1000

1600

69.915

4

Ουρικό οξύ

4500

3500

3000

15

2000

1200

600

2500

1000

1600

66.665

5

Χοληστερόλη ολική

4500

3500

3000

15

2000

1200

600

2500

1000

1600

71.015

6

HDL

4500

3500

2000

15

2000

900

600

2300

1000

1600

63.815

7

Τριγλυκερίδια

4500

3500

3000

15

2000

1200

600

2500

1000

1200

65.415

8

Χολερυθρίνη ολική

500

100

600

10

200

0

100

500

100

0

17.630

9

Χολερυθρίνη άµεσος

500

100

400

10

200

0

100

500

100

0

17.280

10

Λευκώµατα ορού ολικά

600

0

200

10

200

0

100

500

100

100

14.460

11

Αλβουµίνη

600

0

0

10

200

0

100

500

100

100

14.060

12

GOT

3500

3500

3000

15

2000

1000

300

2200

1000

1800

66.515

13

GPT

3500

3500

3000

15

2000

1000

300

2200

1000

1800

66.515

14

γ-GT

3500

3500

2500

15

900

800

300

2200

1000

1400

48.515

15

Αλκαλική φωσφατάση

3500

3500

800

15

700

0

300

2000

300

300

36.815

16

LDH

2500

3000

800

10

500

0

100

1000

300

300

29.710

17

CK

3500

3000

200

10

400

200

100

1500

200

400

37.110

18

Αµυλάση

300

500

400

8

100

20

100

300

1000

100

15.478

19

Σίδηρος

2000

3500

800

10

800

500

200

1000

200

600

34.410

20

Κάλιο

900

1000

0

10

500

0

500

2000

500

1500

24.810

21

Νάτριο

900

1000

0

10

500

0

500

2000

500

1500

24.810

22

Ασβέστιο

900

3000

200

5

500

0

500

1000

500

100

26.555

23

ASTO

0

200

0

5

100

0

0

0

0

0

7.285

24

C- αντιδρώσα πρωτεΐνη

500

2000

500

10

200

0

100

0

100

200

14.510
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ΜΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΥ ΠΕΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

1

Α/Α

ΚΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΜΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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2500

200 1200

6000

8000 12000 12000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
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4800 1305

600 4800 1305

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

600

ΚΥ ∆ΕΣΚΑΤΗΣ

12000

879

2000

3000 7200

400

62084

879 2000

3000 7200

400

62084

ΜΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

12000

ΚΥ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

8000

ΜΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΜΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ

6000

ΚΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

ΜΥ ΠΕΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

200 1200

ΚΥ ΣΚΥ∆ΡΑΣ

ΜΥ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ

2500

ΚΥ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ

ΜΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Γενική Ούρων

ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΚΥ ΛΑΓΚΑ∆Α

1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ

ΚΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Α/Α

ΚΥ ∆ΙΑΒΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΥΡΩΝ

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
16PROC003868929
2016-02-22
1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Τα υπό προµήθεια υλικά πρέπει να είναι καινούργια, αµεταχείριστα καI κατασκευασµένα µε τις
τελευταίες επιστηµονικές εξελίξεις.
Με αποκλειστική ευθύνη του προµηθευτή, που αποδεικνύεται έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά,
που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των µηχανηµάτων που θα διατεθεί από τον προµηθευτή για τη
διενέργεια των απαιτουµένων εξετάσεων, καθώς και η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών
βαθµονόµησης (standards) σε ποσότητες τέτοιες που να µην παρακωλύεται η απρόσκοπτη λειτουργία
του αντίστοιχου εργαστηρίου. Η χρησιµοποίηση και συχνότητα χρήσης των υλικών ελέγχου (controls) θα
επιλέγεται αποκλειστικά από το Επιστηµονικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας
αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), το οποίο έχει και την ευθύνη για τον τρόπο που θα επιλέγει τα
υλικά ελέγχου (τόσο για τον εσωτερικό όσον και για τον εξωτερικό έλεγχο ποιότητας).
Ιδιαίτερες απαιτήσεις
1.1.

Το προϊόν θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ηµεροµηνία παράδοσης
του να µην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής του.

1.2.

Σε περίπτωση που θα παρατηρηθεί αλλοίωση του προϊόντος προ της λήξεως του και ενώ
έχουν τηρηθεί οι προβλεπόµενες από τον κατασκευαστή συνθήκες συντηρήσεώς του, να
υποχρεούνται ο προµηθευτής στην αντικατάσταση της αλλοιωθείσης ποσότητας.

1.3.

Τα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας διατηρούν το δικαίωµα να προβεί σε δειγµατοληπτικό
έλεγχο µε εργαστηριακά δεδοµένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική
παραλαβή, όσος και κατά τη διάρκεια χρήσεως µετά από σχετική αναφορά του ∆/ντού του
εργαστηρίου, αρκούντως τεκµηριωµένη.

Εξοπλισµός εργαστηρίου
1.4.

Ο µειοδότης του διαγωνισµού αντιδραστηρίων βιοχηµικών τεστ, υποχρεούται να παραδώσει
και να εγκαταστήσει στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας για δωρεάν χρήση για όλο το
χρονικό διάστηµα ισχύος του διαγωνισµού όλο τον εξοπλισµό που αναφέρει στην αναλυτική
περιγραφή διεξαγωγής εξετάσεων, έτσι ώστε να µην απαιτείται ο οποιοσδήποτε επιπρόσθετος
εξοπλισµός για την διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.

Ο προµηθευτής θα φροντίζει έτσι ώστε όλος ο εξοπλισµός να λειτουργεί αδιάλειπτα και µε αξιοπιστία
χωρίς καµία επιβάρυνση για τα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας.
Tα προσφερόµενα µηχανήµατα θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, κατασκευής τελευταίας
διετίας, αµεταχείριστα και θα παραδοθούν στα Κέντρα και Μονάδες Υγείας µε ευθύνη του προµηθευτή.
To όλο σύστηµα θα συνοδεύεται από σύστηµα διαχείρισης αποτελεσµάτων LIS, που θα ικανό να
συνδεθεί µε το υπάρχον LIS µε ευθύνη και δαπάνες του προµηθευτή. Το ανωτέρω σύστηµα θα
παρέχει την δυνατότητα παραλαβής συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων και σε µηνιαία βάση, και για
τον πραγµατικό έλεγχο του κόστους ανά εξέταση.
Συσκευασία
1.5.

Η συσκευασία θα είναι όπως αυτή του εργοστασίου παραγωγής, χωρίς άλλη χρηµατική
επιβάρυνση των σχετικών υλικών συσκευασίας, που δεν επιστρέφονται στον προµηθευτή.

1.6.

Σε εµφανές σηµείο της συσκευασίας, καθώς και σε κάθε µονάδα του περιεχόµενου της, πρέπει
να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις στα Ελληνικά ή Αγγλικά, εκτός εάν ή Υπουργική
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1.7.

Επωνυµία και διεύθυνση κατασκευαστή. Εάν ο κατασκευαστής εδρεύει σε χώρα εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφεται η επωνυµία και η διεύθυνση του εγκατεστηµένου
στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του κατασκευαστή.

1.8.

Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία, προκειµένου ο χρήστης να είναι σε θέση να
αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόµενο της συσκευασίας.

1.9.

Κατά περίπτωση, την ένδειξη «ΣΤΕΙΡΟ» ή άλλη ένδειξη, µε την οποία επισηµαίνεται η
αιµατολογική κατάσταση ή η κατάσταση από πλευράς καθαρότητας.

1.10. Τον κωδικό της παρτίδας, µετά από τη λέξη «ΠΑΡΤΙ∆Α» ή τον αύξοντα αριθµό.
1.11. Η ηµεροµηνία, µέχρι την οποία το προϊόν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ασφαλώς, χωρίς
υποβιβασµό της επίδοσης.
1.12. Κατά περίπτωση, ένδειξη, µε την οποία θα επισηµαίνεται ότι πρόκειται για «προϊόν που
χρησιµοποιείται in vitro» ή «µόνο για την αξιολόγηση επιδόσεων».
1.13. Τις ειδικές συνθήκες αποθήκευσης ή και χειρισµού.
1.14. Τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.
1.15. Να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της Υπηρεσίας.
1.16. Να συνοδεύονται από σαφείς οδηγίες χρήσεως. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να
περιλαµβάνονται Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ στα Ελληνικά εκτός εάν η Υπουργική Απόφαση
εναρµόνισης της Οδηγίας 98/79/ΕΚ ορίζει διαφορετικά ως εξής:
α.

Την ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του αντιδρώντος προϊόντος και την ποσότητα ή τη
συγκέντρωσή του ή των δραστικών συστατικών του ή των αντιδραστηρίων ή του συνόλου
(kit).

β.

∆ήλωση ότι το διαγνωστικό προϊόν περιέχει όλα τα συστατικά που απαιτούνται για τη
µέτρηση.

γ.

Τις συνθήκες αποθήκευσης και το χρόνο διατήρησης µετά από την πρώτη αποσφράγιση
της πρωτογενούς συσκευασίας, καθώς και τις συνθήκες αποθήκευσης και σταθερότητας
των αντιδραστηρίων εργασίας.

δ.

Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά µε την αναλυτική ευαισθησία, την εξειδίκευση, την
ακρίβεια, την επαναληψιµότητα, την αναπαραγωγιµότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις
γνωστές αλληλεπιδράσεις.

ε.

Ένδειξη του τυχόν απαιτουµένου ειδικού εξοπλισµού και πληροφορίες για την αναγνώριση
του ειδικού αυτού εξοπλισµού, προκειµένου να χρησιµοποιείται ορθώς.

στ. Τον τύπο του δείγµατος που πρέπει να χρησιµοποιείται, τις τυχόν ειδικές συνθήκες
συλλογής, προεπεξεργασίας και κατά περίπτωση, τις συνθήκες αποθήκευσης και οδηγίες
για την προετοιµασία του ασθενούς.
ζ.

Λεπτοµερής περιγραφή της ακολουθητέας διαδικασίας για τη χρήση του προϊόντος.

η.

Τη διαδικασία µετρήσεως που πρέπει να ακολουθείται µε το διαγνωστικό προϊόν,
συµπεριλαµβανοµένων κατά περίπτωση:
η.α. Της αρχής της µεθόδου
η.β. Των ειδικών αναλυτικών χαρακτηριστικών επιδόσεως (ευαισθησία, εξειδίκευση,
ακρίβεια,

επαναληψιµότητα,

αναπαραγωγιµότητα,
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παρεµβολών,) των περιορισµών της µεθόδου και των πληροφοριών, όσον αφορά τη
χρησιµοποίηση, εκ µέρους του χρήστη, των διαδικασιών και υλικών µετρήσεων
αναφοράς. Των πληροφοριών, που αφορούv κάθε επιπλέον διαδικασία ή χειρισµό, ο
οποίος απαιτείται, πριν από τη χρησιµοποίηση του διαγνωστικού προϊόντος (π.χ.
ανασύσταση, επώαση, έλεγχος οργάνων κ.ά.)
η.γ. Ενδείξεων για το κατά πόσον απαιτείται ειδική εκπαίδευση των χρηστών.
θ.

Τη µαθηµατική µέθοδο, µε την οποία υπολογίζονται τα µαθηµατικά αποτελέσµατα και,
όπου απαιτείται, η µέθοδος προσδιορισµού των θετικών αποτελεσµάτων.
θ.α. Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται, σε περίπτωση αλλαγών στις αναλυτικές
επιδόσεις του προϊόντος.
θ.β. Τις κατάλληλες για τους χρήστες πληροφορίες, σχετικά µε:
• Τον εσωτερικό έλεγχο ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των διαδικασιών
επικύρωσης. Αναφορά στον τρόπο βαθµονόµησης του προϊόντος.
• Τα

µεσοδιαστήµατα

αναφοράς

για

τις

προσδιοριζόµενες

ποσότητες,

συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής του πληθυσµού αναφοράς που πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη.
• Αν το προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνδυασµό ή να εγκαθίσταται ή να
συνδέεται µε άλλα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή εξοπλισµό, προκειµένου να
λειτουργήσει, σύµφωνα µε τον προορισµό του, επαρκή στοιχεία για τα
χαρακτηριστικά του, ώστε να είναι δυνατή η επιλογή των ενδεδειγµένων προϊόντων
ή εξοπλισµού που πρέπει να χρησιµοποιούνται, προκειµένου να επιτυγχάνεται
ασφαλής και κατάλληλος συνδυασµός.
• Όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης
του προϊόντος και της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του, καθώς και λεπτοµερή
στοιχεία για τη φύση και τη συχνότητα της συντήρησης και, της βαθµονόµησης
που απαιτούνται, για να εξασφαλίζεται η ορθή και ασφαλής λειτουργία του
προϊόντος.
• Πληροφορίες για τη διάθεση των αποβλήτων.
• Πληροφορίες σχετικά µε κάθε πρόσθετη επεξεργασία ή χειρισµό που απαιτείται,
προτού χρησιµοποιηθεί το προϊόν (π.χ. αποστείρωση, τελική συναρµολόγηση
κ.ά.). Τις απαραίτητες οδηγίες για το ενδεχόµενο φθοράς της προστατευτικής
συσκευασίας.

Λεπτοµερή

στοιχεία

για

τις

κατάλληλες

µεθόδους

επαναποστείρωσης ή απολύµανσης.
θ.γ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για τους τυχόν ειδικούς και ασυνήθεις
κινδύνους που σχετίζονται µε τη χρησιµοποίηση ή τη διάθεση των διαγνωστικών
προϊόντων,

συµπεριλαµβανοµένων

των

ειδικών

µέτρων

προστασίας,

αν

το

διαγνωστικό προσοχή των χρηστών στη δυνητική µολυσµατική φάση της.
θ.δ. Την ηµεροµηνία εκδόσεως ή της πλέον πρόσφατης αναθεώρησης των οδηγιών
χρήσεως.
•

Να έχουν κατά το δυνατόν µακρύτερο χρόνο λήξεως.

•

Να συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου.

•

Μετά την κατακύρωση ο µειοδότης υποχρεούται να επισηµαίνει επιπλέον κάθε
µονάδα συσκευασίας των υλικών που παραδίδονται µε: α. Τα στοιχεία του
προµηθευτή, β. Την ένδειξη << κρατικό είδος>>

•

Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα αν τα στοιχεία του αντιδραστηρίου είναι κωδικοποιηµένα
σε bar code.

•

Απολογιστικός έλεγχος
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•
Ο αριθµός των εξετάσεων (ανά συσκευασία τιµολόγησης) πρέπει υποχρεωτικά
να καταγράφεται ηλεκτρονικά επακριβώς κατά τρόπο αδιάβλητο µε σύστηµα
καταγραφής εξετάσεων, το οποίο θα εµπεριέχεται στα µηχανήµατα που
προσφέρονται (counter εξετάσεων).
•

Κάθε προµηθευτής θα ορίσει στην τεχνική του προσφορά την διαδικασία
καταγραφής του που προτείνει και που θα προσφέρει δωρεάν.

Έλεγχος.
1.17. Ειδική επιτροπή των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας θα συγκροτηθεί µε στόχο τον έλεγχο
του πραγµατικού κόστους λειτουργίας. Η επιτροπή αυτή θα συνέρχεται ανά τρίµηνο, παρουσία
εκπροσώπου του µειοδότη και θα υπολογίζει το πραγµατικό κόστος ανάλυσης, από το
σύνολο των αγορών, το σύνολο του αναλυτικού έργου και την παρακαταθήκη υλικών.
Αν το υπολογιζόµενο κόστος έχει υπερβεί από προσφερόµενη συνολική αξία , για τον αριθµό
των εξετάσεων που διενεργήθηκαν και την παρακαταθήκη υλικών στα Κέντρα Υγείας και
Μονάδες Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), ο προµηθευτής υποχρεούται σε
επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού, µε έκδοση πιστωτικού δελτίου.
Αν το υπολογιζόµενο κόστος είναι χαµηλότερο από την προσφερόµενη συνολική αξία, για τον
αριθµό των εξετάσεων που διενεργήθηκαν και την παρακαταθήκη υλικών, ο προµηθευτής δεν
µπορεί να έχει οποιαδήποτε απαίτηση από τα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας αρµοδιότητας
της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας).
2. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γενικοί όροι
2.1. Απαραίτητος όρος η άριστη τεχνική και επιστηµονική στήριξη της εταιρείας που θα προµηθεύσει
τα µηχανήµατα στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας καθώς και η γρήγορη κάλυψη των
αναγκών σε αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιµα.
2.2. Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως, καθώς αποτελούν την
ελάχιστη απαίτηση του εργαστηρίου. ∆εν θα εξετασθούν προσφορές που αποκλίνουν από τα
παραπάνω χαρακτηριστικά και ειδικότερα ως προς την παραγωγικότητα
2.3. Θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά το µέγεθος (φυσικές διαστάσεις ) του συνοδού εξοπλισµού, σε
σχέση µε την λειτουργικότητα του χώρου του εργαστηρίου.
2.4. Οι παραπάνω προδιαγραφές θα πρέπει να τεκµηριώνονται υποχρεωτικά µε παραποµπές στα
επισυναπτόµενα

τεχνικά

εγχειρίδια

ή

πληροφοριακά

φυλλάδια,

διαφορετικά

δεν

θα

αξιολογούνται
2.5. Να κατατεθεί µαζί µε την προσφορά και η αξία ανά τεµάχιο του συνοδού εξοπλισµού καθώς και
ότι, ο συνοδός εξοπλισµός είναι δωρεάν παραχώρηση για όλη την διάρκεια των συµβάσεων και
τυχόν παρατάσεις .
Άλλες Εργασίες
2.6. Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαµορφώσει κατάλληλα τον χώρο των

εργαστηρίων µε

φροντίδα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τις νέες συνθήκες εργασίας που θα διαµορφωθούν, αν
αυτό απαιτείται από την πρόταση της προσφοράς του. Η εκτέλεση των εργασιών θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί πριν την εγκατάσταση του συστήµατος.
2.7. Το service και τα αναλώσιµα, πέραν των αναφεροµένων στην προσφορά, θα βαρύνουν τον
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δωρεάν, στο χώρο των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας.
2.8. Στην τεχνική προσφορά να κατατεθεί δήλωση του συµµετέχοντος ότι µπορεί να λάβει όλα τα
αναγκαία µέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του
θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχοµένως,
άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγµάτων.
∆υνατότητα Συντήρησης του ∆ιατιθέµενου εξοπλισµού
2.9. Κάθε προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά µαζί µε
την προσφορά του:
2.9.1. Βεβαίωση του οίκου κατασκευής των µηχανηµάτων ότι τα προσφερθέντα στον
διαγωνισµό αναλώσιµα και ανταλλακτικά (που θα χρησιµοποιούνται από το µηχάνηµα)
προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονική χρήση, ότι είναι απόλυτα συµβατά µε τα
ηλεκτρονικά και µηχανικά µέρη των µηχανηµάτων, και ότι δεν θα επηρεάσουν την οµαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία του.
2.9.2. Βεβαίωση

του

οίκου

κατασκευής

των

µηχανηµάτων

ότι

η

προσφέρουσα

εταιρεία(προµηθευτής) είναι εξουσιοδοτηµένη ως προς την παροχή πλήρους τεχνικής και
Επιστηµονικής υποστήριξης (service, ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι στελέχη της έχουν
εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του οίκου κατασκευής. Αποδεικτικά ως προς την εκπαίδευση
και τη διάρκεια θα συνυποβληθούν µε τη βεβαίωση.
2.9.3. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι µε την παράδοση των µηχανηµάτων θα παραδώσει
και βεβαίωση του οίκου κατασκευής ότι το µηχάνηµα (αναφέροντας τον αριθµό σειράς
S/Ν) κατασκευάστηκε την τελευταία διετία.
2.9.4. Σαφή δήλωση ότι: α) Σε περίπτωση που ο µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού
ανακηρυχθεί µειοδότης και για τον επόµενο διαγωνισµό ή ήταν µειοδότης στον
προηγούµενο, υποχρεούται στην αντικατάσταση του εξοπλισµού. β) Σε περίπτωση που ο
µειοδότης του παρόντος διαγωνισµού δεν είναι µειοδότης και για τον επόµενο διαγωνισµό,
υποχρεούται στην απόσυρση των µηχανηµάτων την ηµεροµηνία που θα ορισθεί από τα
Κέντρα Υγείας και Μονάδων Υγείας.
2.9.5. Συµµόρφωση CE
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οποιαδήποτε απόκλιση από τις παραπάνω απαιτήσεις αποτελεί αιτία απόρριψης
της προσφοράς.

2.10. Περιγραφή των µηχανηµάτων που θα προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο
λειτουργίας και στην Ελληνική.
Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει από τον προµηθευτή τυχόν
διευκρινήσεις επί των αναγραφοµένων στην προσφορά του, συµπληρωµατικά στοιχεία για την
πληρέστερη διαπίστωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων της συσκευής ή
ακόµη και την επίδειξη σε λειτουργία της συσκευής, χωρίς καµία απαίτηση του προµηθευτή:
2.11. Φυλλάδιο της εταιρείας (prospectus) για το συγκεκριµένο σύστηµα που θα περιέχει τα γενικά
τεχνικά χαρακτηριστικά του στην Ελληνική γλώσσα.
2.12. Έγγραφη δήλωση του προµηθευτή ότι θα προσκοµίσει τα µηχανήµατα σε ένα (1) µήνα από
την υπογραφή της σύµβασης.
2.13. Έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήµατος ή µηχανήµατος για το
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τεχνικό ο οποίος θα επιδείξει στο προσωπικό της υπηρεσίας τον τρόπο λειτουργίας και
χειρισµού καθώς και τα προστατευτικά µέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, χωρίς
επιβάρυνση της Υπηρεσία.
2.14. Επί ποινή αποκλεισµού, ο προµηθευτής πρέπει να διαθέτει πλήρες και οργανωµένο τεχνικό
τµήµα σε οποιοδήποτε σηµείο της Ελληνικής Επικράτειας, για την εγκατάσταση και συντήρηση
των µηχανηµάτων που προσφέρουν, στελεχωµένο µε εξειδικευµένο προσωπικό και θα πρέπει
να αποδεικνύεται ότι τα στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί στα εργοστάσια του Οίκου κατασκευής.
2.15. Έγγραφη εγγύηση-δήλωση για τη δυνατότητα υποστηρίξεως (µε επισκευές, ανταλλακτικά,
βαθµονόµηση, σχετική πληροφόρηση κ.λ.π.)
2.16. Ο προµηθευτής υποχρεούται να επιδείξει και να εκπαιδεύσει και το τεχνικό προσωπικό των
Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας στη λειτουργία και συντήρηση του µηχανήµατος. Την
πλήρη ευθύνη της συντήρησης θα τη φέρει ο προµηθευτής.
Έλεγχος ποιότητας-Όροι αποδοχής
2.17. Τα υπό προµήθεια αντιδραστήρια πρέπει να πληρούν τους όρους
2.18. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να παραδώσει, µε την πρώτη παράδοση των αντιδραστηρίων
και τα παρακάτω, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν το διατιθέµενο απ’ αυτόν µηχάνηµα:
2.19. Έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας για το χρονικό διάστηµα της Σύµβασης από την
ηµεροµηνία παραλαβής του συγκεκριµένου µηχανήµατος µε το συγκεκριµένο Εργοστασιακό
Αριθµό (Serial Number), ο οποίος θα αναγράφεται στην σύµβαση προµήθειας των
αντιδραστηρίων. Μέσα σ’αυτό το χρονικό διάστηµα, ο προµηθευτής υποχρεώνεται να
επισκευάζει ή να αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτηµα ή µέρος του, ή και ολόκληρο το σύστηµα
(µηχάνηµα, όργανο, συσκευή) χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.
Υπ’ όψιν ότι:
Ο Συντηρητής του προµηθευτή υποχρεούται να προσέρχεται προς αποκατάσταση της κάθε
είδους βλάβης µετά από τηλεφωνική ειδοποίηση των αρµοδίων των Κέντρων Υγείας και
Μονάδων Υγείας προς τον προµηθευτή εντός 12 ωρών.
Τα αίτια της βλάβης και η πιστοποίηση των χρονικών ορίων θα προκύπτουν:
Α. Από το βιβλίο συντήρησης που θα παραµένει στα εργαστήρια των Κέντρων και Μονάδων
Υγείας δίπλα από κάθε µηχάνηµα και θα ανήκει στο Τµήµα όπου ο χρήστης περιγράφει το
είδος του προβλήµατος ή της βλάβης ,την ηµεροµηνία και την ακριβή ώρα συµβάντος και ο
τεχνικός στην δίπλα σελίδα απαντά για το είδος των ενεργειών πού έγιναν και την ακριβή
ώρα αποκατάστασης και παράδοσης του µηχανήµατος σε λειτουργία και
Β. Το εκτός λειτουργίας χρονικό διάστηµα, αρχίζει από τη στιγµή της τηλεφωνικής ειδοποίησης
των αρµοδίων των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας προς τον προµηθευτή για τη βλάβη
και λήγει µε την παράδοση του συστήµατος σε λειτουργία.
Το µέγιστο διάστηµα εκτός λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 12ώρες, αλλιώς ο
προµηθευτής θα υποχρεούται σε καταβολή ποινικής ρήτρας 60 ευρώ./ώρα επιπλέον
καθυστέρησης, ως τις πρώτες 24 ώρες. Αν ο αναλυτής παραµένει εκτός λειτουργίας µετά την
παρέλευση

το

πρώτου

24ώρου,

η

ποινική

ρήτρα

διπλασιάζεται

(120

ευρώ/ώρα

καθυστέρησης). Πέραν της ποινικής ρήτρας, ο προµηθευτής υποχρεούται να καταβάλει και το
ποσόν που τυχόν τα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας θα επιβαρυνθούν για την εκτέλεση των
εξετάσεων σε άλλο εργαστήριο, έναντι των αντίστοιχων παραστατικών χρέωσης.
Οι ως άνω υποχρεώσεις του προµηθευτή ισχύουν εφόσον η βλάβη που έθεσε εκτός
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Ο τρόπος που προτείνει ο προµηθευτής για την αντιµετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε
περίπτωση βλάβης πρέπει να περιγραφεί σαφώς.
Την πλήρη ευθύνη της συντήρησης θα την φέρει ο Προµηθευτής.
Έλεγχοι - Παραλαβή
Ο µακροσκοπικός έλεγχος των αντιδραστηρίων και του διατιθέµενου µηχανήµατος γίνεται από την
αρµόδια επιτροπή ελέγχου και παραλαβής σε κάθε παράδοση και θα αποσκοπεί στη διαπίστωση
2.20.

Της καλής κατάστασης από άποψη εµφάνισης, πληρότητας, λειτουργικότητας, κακώσεων ή
φθοράς.

2.21.

Της συµφωνίας των χαρακτηριστικών στοιχείων του είδους µε αυτά που προσδιορίζονται
στην παρούσα καθώς και των τελικών όρων και συµφωνιών που συµπεριλαµβάνονται στη
σύµβαση.

2.22.

Την παράδοση εγχειριδίου χρήσεως για κάθε αναλυτή στα Ελληνικά.

2.23.

Πριν γίνει ο έλεγχος, των παραπάνω από την επιτροπή παραλαβής, ο προµηθευτής είναι
υποχρεωµένος να διαθέσει ειδικό ή ειδικούς τεχνικούς ως παραγρ. 2.3.12 και2.3.13 που θα
παραµείνουν στη διάθεση της επιτροπής για επίδειξη και εξηγήσεις πάνω στο χειρισµό, τη
λειτουργία και τη θεωρία του υπό προµήθεια συστήµατος. Η διάρκεια της επίδειξης αυτής θα
είναι από µία (1) ηµέρα έως έξι (6) το περισσότερο ανάλογα µε την απαίτηση της επιτροπής,
χωρίς οικονοµική επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

2.24.

Πριν γίνει η παραλαβή του διατιθέµενου µηχανήµατος θα πρέπει να δοκιµασθεί σε δουλειά
ρουτίνας για τουλάχιστον πέντε (5) µέρες και ίσως περισσότερες αν απαιτηθεί από την
υπηρεσία.

Επισηµάνσεις παραδόσεως
2.25.

Σε κατάλληλη θέση των µηχανηµάτων να επικολληθεί πινακίδα µε µέριµνα του προµηθευτή
την οποία θα αναγράφονται:

2.26.

Η ονοµασία, το µοντέλο και ο SERIAL NUMBER των µηχανηµάτων.

2.27.

Τα στοιχεία του κατασκευαστή και προµηθευτή.

2.28.

Ο αριθµός σύµβασης για την προµήθεια των αντιδραστηρίων και το έτος της υπογραφής της.

2.29.

Οι όροι της παρούσας τεχνικής περιγραφής που περιέχονται στην παράγραφο 2.4.2. είναι
δεσµευτικοί για τον προµηθευτή και πρέπει να περιλαµβάνονται στη σύµβαση προµήθειας
των αντιδραστηρίων.

2.30.

Όσον αφορά την εκτέλεση της Σύµβασης, εκπρόθεσµη παράδοση, ακαταλληλότητα των ειδών,
απόρριψη αυτών και αντικατάσταση κ.λ.π. ισχύουν οι διατάξεις του Π.∆. 394/96 (Κ.Π.∆.).

Φύλλο συµµόρφωσης
Ο προµηθευτής υποχρεούται επί ποινή απόρριψης, µαζί µε την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ. Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς µε τις απαιτήσεις της παρούσας
περιγραφής. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρονται µε λεπτοµέρεια και πληρότητα και αναλυτικά όλες οι
υπάρχουσες συµφωνίες ή αποκλίσεις των χαρακτηριστικών των προσφεροµένων αντιδραστηρίων και
των µηχανηµάτων σε σχέση µε τα αναφερόµενα, για το σύνολο των όρων της διακήρυξης (ανά
παράρτηµα, κεφάλαιο, παράγραφο κ.λ.π) µε παραποµπή, για τεκµηρίωση, στα συνηµµένα τεχνικά
εγχειρίδια (π.χ.βλέπε prospectus No……, σελίδα….) και λοιπά δικαιολογητικά

Σελίδα 62 από 68

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

(Αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 30ΠΕ/2015 )
16PROC003868929
2016-02-22
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να
υποβληθούν από τους προµηθευτές.

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ………………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης ………………
Προς «…………………….» (πλήρη στοιχεία)
Εγγύησή µας υπ’ αριθ. ……………………….
για ποσό ΕΥΡΩ …………………
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως,
παραιτούµενοι των ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………….
για την Εταιρία ………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθµός
…. (ή σε περίπτωση Ένωσης προµηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………... και 2)
……………………………. ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως µελών της Ένωσης προµηθευτών), για τη
συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό σας της …………….. ή τυχόν επανάληψή του, για την
προµήθεια ………………………..… σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ………………... διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς της και
µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της,
στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά, χωρίς
οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη
της απαιτήσεως σας µέσα σε τρεις (3) µέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την …………………………………
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεών µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ …………………………………………….
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………
Προς «…………………………» (πλήρη στοιχεία)
Εγγύηση µας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός
…………………….. αριθ. ……………. ως προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, ως αγοραστές,
σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια …………………………..…., συνολικής αξίας
…………………………… (εκτελούµενη δυνάµει της υπ’ αριθ. …../201Χ διακήρυξης του
«ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ» ) και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρία (ή η Ένωση)
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας
των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2)
………………………………..……… ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών), και
εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα από
τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της
απαίτησής σας, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωση
σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτόσηµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν
από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των
εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα µας.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Aριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ
Θεσσαλονίκη σήµερα …………. του µήνα ………….. του έτους …………,ηµέρα ………………………..
και στο επί της οδού Αριστοτέλους 16 3η ΥΠΕ Μακεδονίας, οι υπογεγραµµένοι, α) αφενός µεν ο
∆ιοικητής της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) ……………………………………………………… β) αφετέρου η
εταιρεία …………………………….. συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :
Σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. ………/ ……………… Απόφασης του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) και
την σχετική δέσµευση πίστωσης ……………………………., ο πρώτος συµβαλλόµενος µε την εκτεθείσα
ιδιότητά

του

αναθέτει

στον

δεύτερο

συµβαλλόµενο

,

αποκαλούµενο

χάριν

συντοµίας

<<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>, την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ µε
τους παρακάτω όρους και συµφωνίες , που αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
ΑΡΘΡΟ 1ο :
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύµβαση αρχίζει την …………….. και λήγει την …………………. Η σύµβαση ισχύει για τον
παραπάνω χρόνο, µπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο σε ποσότητες και αξία µε µονοµερή
απόφαση του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας.
ΑΡΘΡΟ 2ο :
ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
Ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> υποχρεούται :
α) Να συσκευάζει κατάλληλα τα προµηθευτέα είδη και να τα µεταφέρει µε έξοδα και µε κίνδυνο του
στις αποθήκες ή Φαρµακεία των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ
(Μακεδονίας).
β) Η προµήθεια θα γίνεται τµηµατικά , ανάλογα µε τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας και Μονάδων
Υγείας αρµοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), οι δε παραγγελόµενες ποσότητες θα παραδίδονται
στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας κατά τις ώρες και ηµέρες που ορίζει η ∆ιεύθυνση τους και θα
είναι σύµφωνες µε τις γραπτές ή τηλεφωνικές παραγγελίες.
γ)

Ο

<<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>>

είναι

υποχρεωµένος

να

παρευρίσκεται

ο

ίδιος

προσωπικά

ή

µε

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του κατά την παράδοση και παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή
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των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας των ειδών τα οποία συνοδεύονται µε ∆ελτίο Αποστολής ,
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όπως ο Νόµος ορίζει και να συνυπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
δ) Τα Κέντρα και Μονάδες Υγείας έχουν δικαίωµα να προβούν σε αυξοµείωση των ποσοτήτων που
αναγράφονται στην παρούσα σύµβαση ανάλογα µε τις ανάγκες που δηµιουργούνται κατά το
χρόνο εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση που ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> δεν παραδώσει
έγκαιρα τα είδη που παραγγέλθηκαν, η υπηρεσία µπορεί να τα προµηθεύεται από το ελεύθερο
εµπόριο, σε βάρος του <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>.
ΑΡΘΡΟ 3ο :
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
α) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή , η οποία θα συγκροτείται µε απόφαση
του ∆ιοικητή της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Τα είδη που δεν φέρουν την ένδειξη CE σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία δεν θα παραλαµβάνονται από τα Κέντρα και Μονάδες Υγείας.
β) Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται ύστερα ή από µακροσκοπική ή χηµική εξέταση, ανάλογα µε τη
φύση του προµηθευτέου είδους ή µε άλλους τρόπους, εάν υπάρχει ανάγκη. Εφόσον προς
διαπίστωση της ποιότητας των ειδών υπάρχει ανάγκη χηµικής εξέτασης ή δοκιµών σε ειδικά
εργαστήρια, η σχετική εξέταση γίνεται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους και µε την καταβολή των
καθορισµένων υπέρ του ∆ηµοσίου δικαιωµάτων ή σε άλλα αναγνωρισµένα ειδικά εργαστήρια
ερευνών. Οι δαπάνες αυτής της εξέτασης και η φροντίδα προσκόµισης των σχετικών αναλύσεων ή
βεβαιώσεων βαρύνουν τον <<ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ>>.
ΑΡΘΡΟ 4ο :
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
α) Η πληρωµή της αξίας των προµηθευτέων ειδών θα γίνεται από την 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) µετά την
παράδοση αυτών και την παραλαβή του σχετικού τιµολογίου στο οποίο θα αναγράφεται η τιµή των
ειδών

σε

EURO

και

δελτίου

φορολογικής

και

ασφαλιστικής

ενηµερότητας.

Η

πληρωµή

πραγµατοποιείται µετά την θεώρηση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος από την Υπηρεσία
Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
β) Ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> κατά την πληρωµή υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει την
3η ΥΠΕ (Μακεδονίας).
γ) Τυχόν Τραπεζική Προµήθεια που αφορά εµβάσµατα Προµηθευτών βαρύνει αποκλειστικά τους
ίδιους (Προµηθευτές)
δ) Η πληρωµή θα γίνεται µε χρηµατικό ένταλµα της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) µετά την εκπλήρωση από
τον προµηθευτή των συµβατικών του υποχρεώσεων.
ΑΡΘΡΟ 5ο :
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ
Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του Προµηθευτή, που
απορρέουν από τη σύµβαση σε τρίτο πρόσωπο, χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση της
∆ιοίκησης 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας). Κατ’ εξαίρεση των προαναφεροµένων, ο Χορηγητής δύναται να
εκχωρήσει, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οποιεσδήποτε από τις
δικαιούµενες πληρωµές του, που απορρέουν από, την παρούσα σύµβαση, σε Τράπεζα της επιλογής
του, ενηµερώνοντας την ∆ιοίκηση 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)σύµφωνα µε τον Νόµο.

Σελίδα 66 από 68

∆ΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ

16PROC003868929 2016-02-22
ΑΡΘΡΟ 6ο :
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
α) Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης των ειδών ή µη εφαρµογής των όρων της παράδοσης
ανεξαρτήτως από τον καταλογισµό κάθε άλλης ζηµιάς του ∆ηµοσίου από την καθυστέρηση αυτή,
µπορεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας να επιβληθεί
πρόστιµο σε βάρος του <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>, για κάθε περίπτωση καθυστέρησης των ειδών ή
παράβασης των λοιπών συµβατικών όρων. Σε περίπτωση επιβολής προστίµου για εκπρόθεσµη
παράδοση, η είσπραξη αυτού θα γίνεται από τα χρήµατα που τυχόν έχει να πάρει ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>>
ή από την κατατιθέµενη εγγυητική επιστολή.
β) Σε περίπτωση που όλο το µέρος του προµηθευτέου είδους δεν πληροί τους όρους της σύµβασης,
ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> είναι υποχρεωµένος να το αντικαταστήσει µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα.
γ) Σε περίπτωση υποτροπής των ανωτέρω περιπτώσεων, µπορεί µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου να κηρυχθεί έκπτωτος ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>>, µε αποτέλεσµα αφενός µεν την κατάπτωση της
εγγύησης του <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>, αφετέρου δε την προκήρυξη νέου διαγωνισµού σε βάρος του
έκπτωτου <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>, εάν δε προκύψει διαφορά τιµής, αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον
<<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>, που κηρύχθηκε έκπτωτος. Κατά το χρονικό διάστηµα του νέου διαγωνισµού τα
Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας δικαιούται να προµηθεύεται τα αναγκαία είδη απ' ευθείας από την
αγορά, σε βάρος του έκπτωτου <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>>.
δ) Σε περίπτωση που τα προς παράδοση είδη δεν είναι απολύτως σύµφωνα µε τους όρους της
σύµβασης, µπορεί όµως να χρησιµοποιηθούν, επειδή η ελαττωµατικότητά τους είναι επουσιώδης,
κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, τότε το αρµόδιο όργανο µπορεί να εγκρίνει την
παραλαβή τους µε ανάλογη µείωση της τιµής.
ΑΡΘΡΟ 7ο :
ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, κατατέθηκε από τον <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>> σαν
εγγύηση

η

υπ'

επιστολή αξίας #

αριθµ………………………………………..της…………………………………….εγγυητική
# EURO µε ηµεροµηνία λήξης την …………….. Η εγγύηση αυτή θα αποδοθεί

µετά την πλήρη εκπλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης. Το ποσόν της εγγυητικής
επιστολής πρέπει να δοθεί µόνο σε EURO.
ΑΡΘΡΟ 8ο :
ΤΙΜΗ
Ο <<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> µε την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι,
παραιτείται από κάθε αξίωση να επιδιώξει, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, την αύξηση των τιµών
του προµηθευτέου είδους, είτε λόγω υπερβολικής αύξησης της αγοραίας τιµής είτε λόγω επιβολής
δηµοσίων, δηµοτικών ή άλλων φόρων.
ΑΡΘΡΟ 9ο :
ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ_-ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΙΑ
Μετά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης, κάθε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ του προµηθευτή
και της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), η οποία θα προέκυπτε για οποιοδήποτε σηµείο,
σχετιζόµενο µε την εφαρµογή και εκτέλεση των όρων της σύµβασης, είτε αυτή αναφέρεται στην
ερµηνεία των όρων αυτών είτε στον καθορισµό τεχνικών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των
υποχρεώσεων του <<ΧΟΡΗΓΗΤΗ>> και σε οποιοδήποτε στάδιο µέχρι την παραλαβή και την
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εξόφληση, είτε συνδέεται µε την κατά οποιοδήποτε τρόπο επερχόµενη λύση της σύµβασης ή και µετά
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την οπωσδήποτε λύση αυτής, ε π ι λ ύ ε τ α ι από το αρµόδιο όργανο προς το οποίο ο
<<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>>

απευθύνει

σχετική

αίτηση.

Το

αρµόδιο

όργανο

αποφασίζει

οριστικά

µε

αιτιολογηµένη απόφασή του, την οποία γνωστοποιεί στον ενδιαφερόµενο. Εάν το αρµόδιο όργανο
δεν αποφασίζει επί της αιτήσεως µέσα σε τρεις µήνες από την ηµέρα της υποβολής της ή αν ο
<<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> δεν αποδέχεται την απόφαση της ∆ιοίκησης της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας), τότε ο
<<ΧΟΡΗΓΗΤΗΣ>> όσο και η ∆ιοίκηση της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) δικαιούνται να φέρουν τη διαφορά
ενώπιον ∆ικαστηρίων. Πάντως για οποιαδήποτε διαφορά αρµόδια αποκλειστικά κατά τόπο
∆ικαστηρίου ορίζονται κατά προέκταση τα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Η παρούσα σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κειµένου, στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά ,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατά δήλων σφαλµάτων ή παραδροµών
(παρ. 3 άρθρ.24 Π.∆. 118/2007). Για όποια παράλειψη ισχύουν τα άρθρα της ∆ιακήρυξης και η
προσφορά του Χορηγητή.

Ακολουθεί κατάσταση των προς προµήθεια ειδών σε ποσότητες και τιµές όπως αυτές φαίνονται
στην προσφορά του χορηγητή που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας σύµβασης.
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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