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EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜ∆Σ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100

Αρ. ∆ιακήρυξης:41/2017

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: ∆.Καφιέρη
Τηλ: 210 4520835
Email: prommet@yahoo.gr

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ
«Για την προµήθεια Συστήµατος Ενδοσκοπήσεων,
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
µε κριτήριο µόνο την τιµή»
33168000-5
Κωδικός CPV
Προϋπολογισµός: 36.290,00€ άνευ ΦΠΑ
Αναθέτουσα Αρχή:
Είδος ∆ιαγωνισµού
Κριτήριο Αξιολόγησης
Κωδικός CPV
Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης στο ΕΣΗ∆ΗΣ
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών
Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής των Προσφορών
Ηµεροµηνία αποσφράγισης

Τόπος ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού

Προϋπολογισµός ∆απάνης
∆είγµατα
∆ιάρκεια Ισχύος Προσφορών
Γενικοί Όροι – ∆ικαίωµα Συµµετοχής
Τιµή – Προσφορά
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης
Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής
λειτουργίας (χρονική και χρηµατική)
Υπόδειγµα Σύµβασης
Πίνακας Ειδών – Τεχνικές
Προδιαγραφές
Έντυπο «ΤΕΥ∆»

Ε.Α.Ν.Π.ΜΕΤΑΞΑ
Ηλεκτρονικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός
Βάσει τιµής
33168000-5
Τρίτη 19-09-2017
Τρίτη 19-09-2017
Τρίτη 03-10-2017
∆ευτέρα 09-10-2017
Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, ενώ τα
έγγραφα τα οποία δε δύναται να αποσταλούν ηλεκτρονικά,
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, Μπόταση
51, Πειραιάς
36.290,00€ άνευ ΦΠΑ (45.000,00€ µε ΦΠΑ)
∆εν απαιτούνται
120 ηµέρες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
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Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α’/09-03-1999) περί Κύρωσης του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις
θεµάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, άρθρο 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα
άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο
αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α’/02-03-2001) περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α’/02-11-2001) περί προµηθειών Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας
των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/04-04-2005), περί Εθνικού Συστήµατος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µε τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ 9-2-2007) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α’/ 18-6-2007) περί Προµηθειών Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα µε το άρθρο 24 του
Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α’/11-05-2010) και ισχύει.
7. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2007 για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αρ.
2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δηµόσιες συµβάσεις
(CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των
διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.
8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ112/Α΄/2010) περί Ενίσχυσης της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες
διατάξεις.
9.
Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2-3-2011) περί ∆ιαθρωτικών αλλαγών στο Σύστηµα Υγείας και άλλες
διατάξεις.
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Τις διατάξεις του Ν. 4013 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/15-9-2011) περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων … και άλλες διατάξεις.
Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α΄/29-5-2013) περί Εθνικού Συστήµατος ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες
διατάξεις.
Την υπ’ αρ. Π1/2390/16-10-2013 Υπουργική Απόφαση µε θέµα τις Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίες του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)
Το άρθρο 61 του Ν. 4146 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/18-4-2013) περί ∆ιαµόρφωσης Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις
Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-14) περί ∆ιοικητικών απλουστεύσεων-καταργήσεων-συγχωνεύσεων
νοµικών προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµόσιου Τοµέα – Τροποποιήσεις διατάξεων του Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και
λοιπές ρυθµίσεις.
Το αρ. 47 του Ν.4272/2014 «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης
Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή, µεταξύ των κρατώνµελών,ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς
Υποβοηθούµενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.»
Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 περί Ρυθµίσεων για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις
Το Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και
2014/25/ΕΕ).
Το µε αρ. πρωτ. ΕΠΥ 4662/14-9-16 αναφορικά µε το Απόσπασµα Πρακτικού 88 και την από 7/9/16 συνεδρίαση αυτής µε
θέµατα 3, 4 και 5 σύµφωνα µε το οποίο η ΕΠΥ δεν ευθύνεται για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών των φορέων
διενέργειας ∆ιαγωνισµών
Τη µε αριθµό 22/7-9-17 (θέµα 12) Απόφαση του ∆.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιά “Μεταξά”
σχετικά µε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια
Συστήµατος Ενδοσκοπήσεων (cpv 33168000-5)
Την µε αριθµό 2578/14-9-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α:7MEE4690ΩΖ-0Η1)
Τον υπ’ αρ. 17REQ001944708 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Πρωτογενούς Αιτήµατος
Τον υπ’ αρ. 17REQ001944777 Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ) Εγκεκριµένου Αιτήµατος
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει τιµής, για την προµήθεια Συστήµατος Ενδοσκοπήσεων (CPV 33168000-5), προϋπολογιζόµενης δαπάνης 36.290,00€
πλέον ΦΠΑ µε χρονική ισχύ σύµβασης δύο (2) µηνών και ισχύ εγγυητικής καλής εκτέλεσης ένα µήνα µετά τη λήξη της
σύµβασης.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον δώδεκα (12) ηµερών
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο Κεντρικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων και στο Εθνικό Σύστηµα ∆ηµοσίων
Συµβάσεων .
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης και τα συµπληρωµατικά έγγραφα διατίθενται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του
διαδικτύου στις διευθύνσεις www.metaxa-hospital.gr, www.promitheus.gov.gr. , καθώς και στον ιστότοπο της ∆ιαύγειας. 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 - διευκρινήσεων, 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.
Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα απαντήσει σε ερωτήµατα που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο σύστηµα Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΛΗΞΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΕΣΗ∆ΗΣ

Τρίτη 19-09-2017

Τρίτη 19-09-2017

Τρίτη 3-10-2017
έως και τη λήξη
ολόκληρης της ηµέρας
αυτής σύµφωνα µε το
αρ. 8 παρ. 2 της υπ’ αρ.
Υ.Α. 56902/215 ΦΕΚ
Β΄ 1924/2-6-17

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΤΟ
ΕΣΗ∆ΗΣ

∆ευτέρα
9-10-2017
Ώρα: 11:00

Για όσα υποβάλλονται
εντύπως µέχρι 6-102017 στις 15:00µ.µ.
στο Πρωτόκολλο

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 17470/12-9-2017 απόφαση ∆ιοικητή (Α∆Α:63ΝΛ4690ΩΖΤΦΤ).
Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη 3-10-2017 έως και τη λήξη ολόκληρης της ηµέρας
αυτής. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Όσα έγγραφα/δικαιολογητικά δε δύνανται να υποβληθούν ηλεκτρονικά, θα
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου, Μπόταση 51, Πειραιάς εντός τριών ηµερών από την ηµεροµηνία λήξης
υποβολής των προσφορών.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
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 37 του ν. 4412/16.
Η ∆ιακήρυξη του διαγωνισµού θα αναρτηθεί:
α) στη ∆ιαύγεια
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β) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων www.eprocurement.gov.gr,
γ) στον ιστότοπο του Νοσοκοµείου www.metaxa-hospital.gr
δ) στο Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) www.promitheus.gov.gr.
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που
πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι Οικονοµικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή
προηγµένης µορφής, όπως ορίζεται στο Π.∆. 150/2001 (Α΄ 125), χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:
α. 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 :
α.1. 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.
α.2. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον
γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης
Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
α.3. Οι Οικονοµικοί Φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη Γενική
Γραµµατεία Εµπορίου (ΓΓΕ) αποστέλλοντας:
α.4. είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, β/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∆ 60/07, 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, µετά την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών.
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.
β. 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.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε:

 τους όρους των παραρτηµάτων Α – Ζ.
 το ν. 4412/16.
Επισυνάπτονται:
I.

Το παράρτηµα Α: Γενικοί Όροι – ∆ικαίωµα Συµµετοχής

II. Το παράρτηµα Β: Τιµή – Προσφορά
III. Το παράρτηµα Γ: Υποδείγµατα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης
IV. Το παράρτηµα ∆: Υποδείγµατα Εγγυητικής Καλής Λειτουργίας
V. Το παράρτηµα Ε: Υπόδειγµα Σύµβασης
VI. Το παράρτηµα ΣΤ: Πίνακας Ειδών – Τεχνικές Προδιαγραφές
VII. Το παράρτηµα Ζ: Έντυπο «ΤΕΥ∆»
Τα παραρτήµατα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης.
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες ζητηθούν από τον οικονοµικό φορέα έγκαιρα και συγκεκριµένα εντός
του ήµισυ της προθεσµίας από τη δηµοσίευση της προκήρυξης έως και την τελική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, αυτές θα
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πρέπει να δίνονται το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται για την υποβολή των προσφορών
(σύµφωνα µε τη συνδυαστική ερµηνεία των άρθρων 60 και 121 παρ. γ του ν. 4412/16).
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Αιτήµατα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους Προµηθευτές. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που
υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται.
Κανένας διαγωνιζόµενος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της
Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε
τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας, νέο πλήρες
αντίγραφο.
Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου κατά τις
εργάσιµες ηµέρες από τις 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210 4520 835.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και στο ν. 4412/16.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, επιτρέπεται από τον
δικηγόρο: «γ) Η µετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η µετάφραση ελληνικών εγγράφων σε
οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε ∆ικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται
από επικυρωµένο αντίγραφο του εγγράφου που µεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από
και προς την οποία µετέφρασε.»
Συνεπώς στο τέλος του υποβαλλοµένου σε µετάφραση στην ελληνική γλώσσα κειµένου θα πρέπει να τίθεται το παρακάτω
κείµενο: «Ακριβής µετάφραση από την ……………….., του εγγράφου του οποίου νοµίµως επικυρωµένο αντίγραφο
επισυνάπτεται στην παρούσα. Εκδίδω σε την µετάφραση αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 36 παρ. 2γ του Κώδικα περί
∆ικηγόρων βεβαιώνοντας συγχρόνως ότι έχω επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία µεταφράζω. Η ως άνω
µετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστική ή άλλης αρχής σύµφωνα µε το προαναφερόµενο άρθρο.
Τόπος-ηµεροµηνία
ο/η δικηγόρος που µεταφράζει και βεβαιώνει»
1.2. Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και
(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του
συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος
θα πρέπει σε σχετική δήλωσή του να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
1.2.1. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται όλα τα απαιτούµενα κατά
το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον
προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται:
1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού σε
µορφή αρχείου .pdf το Τυποποιηµένο έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 του ν. 4412/16 και βάσει του
άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής. Σηµειώνεται ότι οι
υποψήφιοι δύναται να αναζητούν και να συµπληρώνουν το ΤΕΥ∆ από την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ∆ΗΣ έκαστου
συστηµικού αριθµού ∆ιαγωνισµού.
Οδηγίες περί του τρόπου συµπλήρωσης του εν λόγω Ενιαίου Εντύπου µπορούν να αναζητηθούν στην υπ’ αρ. 158/2016
Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β΄ 3698/16-11-16.
Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων από τους
ενδιαφερόµενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους µε όλο το ∆ηµόσιο Τοµέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74.
τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συµµετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύµφωνα µε τον
παραπάνω Νόµο και την αντίστοιχη εγκύκλιο µε Αριθµ. Πρωτ.: ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 Α∆Α:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση µε τα παραπάνω θεωρείται εκ παραδροµής και δεν
λαµβάνεται υπόψη.
Το Νοσοκοµείο θα διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύµφωνα µε τα προηγούµενα
και στις περιπτώσεις προσκόµισης παραποιηµένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι µόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του ν.
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1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αµέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας
χρησιµοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
α. α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

A.
B.

Συµπληρωµένο έντυπο «Τ.Ε.Υ.∆» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’)
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 για την ζητούµενη υπηρεσία.
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.
7. Είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος - µέλος
εγκατάστασης τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/16 ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.
Στις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή
να είναι µέλη συγκεκριµένου οργανισµού για να µπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής
τους, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι µέλη του εν
λόγω οργανισµού.
Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά πρότυπα (ELOT ή
ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή των ειδών όσο και του προµηθευτή εφόσον πρόκειται για
διαφορετικές επιχειρήσεις
Όλες οι λοιπές υπεύθυνες δηλώσεις (κατασκευαστή τελικού προϊόντος, χώρας καταγωγής προσφερόµενου είδους
κ.λ.π.) που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη (βλ. 1.2.1.2.)
Τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νοµικού προσώπου και συγκεκριµένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκοµίσει:
• Βεβαίωση της αρµόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε τροποποιήθηκε για
τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και το ισχύον καταστατικό της το οποίο θα είναι ευκρινές φωτοαντίγραφο
όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε.
• Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχουν γίνει αλλαγές στα µέλη του ∆Σ, βεβαίωση της αρµόδιας αρχής στην οποία να
αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της καταχώρησης στην οποία να υπάρχει
δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆Σ και τη νέα εκπροσώπηση.

Γ.

∆.
Ε.

Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκοµίσει:
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού όπως ορίζεται στο άρθρο 1,
παρ. 2β του Ν. 4250/2014, µε το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε.
• Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης
• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού
• Εφόσον µετά την 01.01.2015 έχει γίνει αλλαγή στο πρόσωπο του/των διαχειριστή/ών βεβαίωση της αρµόδιας
αρχής στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ και αντίγραφο αυτής της καταχώρησης
στην οποία να υπάρχει δηµοσιευµένη ολόκληρη η ανακοίνωση µε το ∆Σ και τη νέα εκπροσώπηση
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να προσκοµίζει:
• Ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού
όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 2β του Ν. 4250/2014.
• Πιστοποιητικό από Αρµόδια Αρχή περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν
• Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του.
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νοµική κατάσταση του νοµικού προσώπου
και από αυτά πρέπει να προκύπτουν α. ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος για τις ΑΕ και β. τα υπόλοιπα πρόσωπα
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο καθώς και τα έγγραφα της
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των
εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του
προµηθευτή από τον διαγωνισµό.
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ΣΤ.

Για Αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα:
Ανάλογα µε τη µορφή τους, αντίστοιχα νοµιµοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά µε αυτά που αναφέρονται
ανωτέρω στις παραγράφους, 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 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.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση
δικαιολογητικά για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf.
Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή απορρίπτονται.
1.2.1.2. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:
Η 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 ηλεκτρονικά 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 (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του).
Πιστοποιητικά ποιότητας.
Ο προσφέρων πρέπει, µε ποινή αποκλεισµού της προσφοράς, να επισυνάψει στη συγκεκριµένη ενότητα της τεχνικής
προσφοράς τους και:
- πλήρη τεκµηριωµένα πιστοποιητικά σήµανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ), καθώς και τους
- αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑΠΤΥ ανά προσφερόµενο είδος.
∆ιευκρινίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν απορρίπτει 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).
Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των
υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθείσας τριµελούς επιτροπής βαρύνουν τον
προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία.
Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων του δηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του
υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά καταβολής του υπόχρεου δεν
λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται.
∆ηλώσεις που αφορούν στην τεχνική ικανότητα/επάρκεια (βλ. και άρθρο 56 του ν. 4412/16).
1. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να δηλώνουν στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν.
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Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του την επιχειρηµατική
µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3. Όταν οι προσφέροντες δε θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, στην
προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον
τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα
ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή
µερικά τη µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί
έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την προσφορά, κατά την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.
5. Τα κατατιθέµενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus) θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου ή
επικυρωµένα αντίγραφα. Τα Prospectus θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από
τον κατασκευαστικό οίκο ή να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος, ψηφιακά υπογεγραµµένη, στην
οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του Prospectus του
κατασκευαστικού οίκου. Στην περίπτωση που υποβληθούν µε υπεύθυνη δήλωση , θα πρέπει να προσκοµιστούν και σε
έντυπη µορφή εντός τριών (3) ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους.

2.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf. προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά) κατά περίπτωση από αυτόν
εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα έγγραφα που δε φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Υπεύθυνες δηλώσεις που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή
απορρίπτονται.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα απορρίπτονται.
Σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε περισσότερους του ενός συστηµικών αριθµών, η κατάθεση των εντύπων που δε δύναται
να φέρουν ψηφιακή υπογραφή θα γίνεται ως εξής:
- Τα δικαιολογητικά συµµετοχής του φακέλου µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» θα
κατατίθενται σε ένα (υπο)φάκελο µε αναφορά στον αριθµό ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού και σε παρένθεση το σύνολο των
συστηµικών αριθµών.
- Οι τεχνικές προσφορές του φακέλου µε ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» θα κατατίθενται σε
χωριστούς (υπο)φακέλους µε αναφορά του συγκεκριµένου κάθε φορά συστηµικού αριθµού και επίσης του αριθµού
∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού.
Τονίζεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να έχουν καµία άµεση ή έµµεση αναφορά στα
οικονοµικά στοιχεία των Προσφορών
1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» 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 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 η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Επισηµαίνεται ότι:
 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές
προσφορές δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Ο υποψήφιος προµηθευτής ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιες φύσης προσφορές δεν
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δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των
προσφορών αυτών.
Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν.
Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλα τα είδη ή για κάθε είδος χωριστά.
ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, ή αλλιώς τέσσερις (4) µήνες,
προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας διαγωνισµού.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί (παρ. 4, άρθρο 97 του ν. 4412/16), 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.
ΑΡΘΡΟ 3
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη ∆ευτέρα 9-10-2017 και ώρα 11.00π.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.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται διαδοχικά η αποσφράγιση πρώτα των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» και εν συνεχεία των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων των
οικονοµικών προσφορών ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων. Αµέσως µετά 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 των οποίων οι
οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που
αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών κι εφόσον έχουν ανοιχτεί την ίδια ηµέρα τόσο τα δικαιολογητικά-τεχνικά
όσο και τα οικονοµικά στοιχεία αυτών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγησή τους 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:
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή, προβαίνει στη διαδικασία
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης
των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους µέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας.
• 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.
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε κριτήριο µόνο
την τιµή, εκ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και
τους όρους της διακήρυξης.
Ισότιµες ή ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την αυτή ακριβώς τιµή και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης.
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Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρµόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών
φορέων.
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη µετά από προηγούµενη γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου, σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις :
1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.
2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των παραγράφων του Άρθρου 1 της παρούσας.
3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο
διαγωνισµό.
4. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος.
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση.
6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ∆ιακήρυξης.
7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή.
8. Προσφορά που υπερβαίνει την εκάστοτε αναρτηθείσα τιµή του Παρατηρητηρίου Τιµών µια ηµέρα πριν τη
διενέργεια/αποσφράγιση του ∆ιαγωνισµού.
9. 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.
10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα να µαταιώσει και να επαναλάβει τον διαγωνισµό, µε τροποποίηση ή µη
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης χωρίς καµία απαίτηση ή δικαίωµα οιουδήποτε εκ των
συµµετεχόντων.
Επίσης τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µαταιώνονται, µεταξύ άλλων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106 του ν.
4412/16 και στις περιπτώσεις:
 ∆ιενέργειας σχετικού διαγωνισµού, σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο
 Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το υλικό, είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της
δραστηριότητας για την οποία επρόκειτο αυτό να χρησιµοποιηθεί.
 Όταν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση.
 Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν.
4412/16, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές.
ΑΡΘΡΟ 5
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του ν. 4412/16, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) 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/Μειοδότη», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις κάτωθι παραγράφους. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την καταληκτική ηµεροµινία
ηλεκτρονικής υποβολής και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Πιο συγκεκριµένα και βάσει του άρθρου 80 του ν. 4412/16 απαιτείται:
α) η προσκόµιση αποσπάσµατος του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου εγγράφου
που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστηµένος ο εν λόγω οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 73.
Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
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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.
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β ' του άρθρου 73 του ν. 4272/16 (καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης), πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας,
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παράγραφος 1και 2 και στην περίπτωση β ' της
παραγράφου 4 του άρθρου 73, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους -µέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας.
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β ' της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Οι επίσηµες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιµες µέσω του επιγραµµικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81.
γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/16 (εγγραφή σε επαγγελµατικά ή εµπορικά
µητρώα), οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος
XI του Προσαρτήµατος Α' του ν. 4412/16, µε το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελµα τους. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλµατος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
δ) Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση
δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του ν.
4412/16.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α ' 188).
Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών διαλειτουργικότητας των συστηµάτων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατακύρωσης
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.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης/µειοδότη» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον 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 γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Στον παρόντα ∆ιαγωνισµό και σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του ν. 4412/16 ζητούνται οι εξής εγγυήσεις:
1. «Εγγύηση καλής εκτέλεσης» των όρων της σύµβασης, η οποία να καλύπτει ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας
των ειδών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκοµιστεί από τον προµηθευτή, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του
διαγωνισµού, πριν την υπογραφή της σύµβασης και µε ηµεροµηνία έκδοσης αυτής, η οποία σε καµία περίπτωση δε θα είναι
προγενέστερη της ηµεροµηνίας έναρξης της σύµβασης.
Πιο συγκεκριµένα:
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει.
Ειδικά για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για το διάστηµα που θα ορίζεται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσής της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή και
ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλοµένους. Σε περίπτωση που η παράδοση
γίνεται, σύµφωνα µε τη Σύµβαση, τµηµατικά, η εγγύηση αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην
αξία του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.

2. «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που προκαλούνται
από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας, µε χρονική ισχύ και ύψος
αυτής σύµφωνα µε το κάτωθι Πίνακα 1.
Πίνακας 1
Χρονική Ισχύς και χρηµατικό ύψος «εγγύησης καλής λειτουργίας»

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

2 έτη

ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
5%

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 513/1997 (Α'139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού.
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη
µετάφραση.
Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή θα προβεί σε διασταύρωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης πριν την υπογραφή της σύµβασης.
Στις ανωτέρω εγγυήσεις πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως και κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (βλ. συνηµµένα
υποδείγµατα):
α) την ηµεροµηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τον φορέα κατασκευής στις περιπτώσεις
δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθµό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ηµεροµηνία διενέργειας του
διαγωνισµού,
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5)
ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
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Στις περιπτώσεις ένωσης προµηθευτών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρθρο 127 του Ν4412/2016)
1. Για δηµόσιες συµβάσεις µε εκτιµώµενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησής της είναι πέντε (5) ηµέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της
πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα και στο άρθρο 221,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται µε πράξη της
αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

DESPOINA KONTOPIDOU Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από DESPOINA
KONTOPIDOU
Ημερομηνία: 2017.09.15
13:38:56 EEST
Αιτία: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Τόπος: ΠΕΙΡΑΙΑ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΑΡΘΡΟ 1
ΤΙΜΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Με την προσφορά, η τιµή των προς προµήθεια ειδών δίνεται ανά µονάδα είδους, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Οι τιµές
θα εκφράζονται σε ευρώ € συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
εκτός από τον Φ.Π.Α..
2. Οι τιµές θα αναφέρονται τόσο για κάθε είδος χωριστά όσο και για το σύνολο των ποσοτήτων, στην ελάχιστη µονάδα
µέτρησης, όπως ορίζεται στον Πίνακα ζητουµένων Ειδών και στη στήλη µονάδα µέτρησης, µε σαφή αναφορά της συσκευασίας
του είδους
3. Κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των προσφορών, οι τιµές δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες από τις αντίστοιχες τιµές του
Παρατηρητηρίου Τιµών. (Ν. 3918/2011 άρθρο 13, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τον Ν. 4052/2012 άρθρο 14).
4. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
5. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο του είδους στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς
τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
6. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκειται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί
παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής
τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς.
8. Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την
έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο προµηθευτή έγγραφη αιτιολόγηση της
ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 88 παράγραφο 1 του ν. 4412/16. Εάν και
µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως ασυνήθιστα χαµηλές, η Προσφορά θα
απορρίπτεται.
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη
10. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Προκειµένου να γίνει η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι εταιρείες
στην οικονοµική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιµή του προσφερόµενου είδους, τον κωδικό και την
τιµή µε τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιµών. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο είδος δεν
εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιµών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονοµική προσφορά.
ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης που θα αποσταλεί στον
προµηθευτή, µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου να την παρατείνει υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/16. Στην
περίπτωση που το αίτηµα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικά αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/16
Τροποποίηση σύµβασης δύναται να πραγµατοποιηθεί υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του ν. 4412/16,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής µετά από γνωµοδότηση
αρµοδίου συλλογικού οργάνου, είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συµφωνεί ο προµηθευτής, είτε
ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου.
Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν:
• Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της
συµβατικής, κατά µέρος που κρίνεται ως ασήµαντο από το αρµόδιο όργανο.
• Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά ή ποιοτικά η ποσότητα που παραδόθηκε
• Έγινε αποπληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, αφού προηγούµενα επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και αποδεσµεύτηκαν οι
σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση.
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Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν διενεργηθεί ενιαίος
διαγωνισµός και υπογραφούν συµβάσεις σε επίπεδο φορέα, κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον προµηθευτή δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να
γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας 10 ηµερών (όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄) από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως
καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύµβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού
των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75, 76 και 77. Τα
δικαιολογητικά προσκοµίζονται σύµφωνα µε όσα ορίζονται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών.
Β1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσµίες για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης,
σύµφωνα µε τα άρθρα 360 και επόµενα.
Β2. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αµέσως την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο µε κάθε
πρόσφορο τρόπο, όπως µε τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.λπ., επί αποδείξει.
Β3. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε
όλους τους προσφέροντες.
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον κι όταν
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο
της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,
εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιηµένα τα
δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
Β4. Μετά την επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον
ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Β5. Η υπογραφή του συµφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το
συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την
περίπτωση δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση θα γίνει µετά από έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκοµείου (∆ελτίο Παραγγελίας) και συγκεκριµένα του διαχειριστή
του είδους και µε σαφή αναφορά του Αριθµού ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης (Α∆Α) της Οικονοµικής ∆έσµευσης, εντός της
χρονικής προθεσµίας της σύµβασης, εάν πρόκειται για ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, στις Αποθήκες του Νοσοκοµείου.
Μετά από κάθε προσκόµιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής τούτων, ο προµηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην Υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρηµένο από τον Υπεύθυνο της Αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ηµεροµηνία προσκόµισης, το υλικό, η
ποσότητα και ο αριθµός της σύµβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκοµίστηκε.
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Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές.
Η παραλαβή γίνεται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και όχι πέραν τις 14:00.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί, ο προµηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος.
Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται:
α. Με µακροσκοπική εξέταση
β. Με χηµική ή µηχανική εξέταση (εργαστηριακή)
γ. Με πρακτική δοκιµασία
δ. Με όλους ή όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα µε το προς προµήθεια είδος.
Τα υπό προµήθεια υλικά µπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκµετάλλευση µόνο µετά την οριστική παραλαβή τους από τον
φορέα.
Σηµειώνεται ότι είναι απαραίτητο προς διευκόλυνση της επιτροπής παραλαβής και των υπαλλήλων της Αποθήκης του
Νοσοκοµείου οι εκάστοτε συσκευασίες να αναγράφουν στοιχεία, όπως αναφέρονται στον κάτωθι Πίνακα 1, ώστε να είναι
δυνατόν να ταυτοποιούνται άµεσα τα στοιχεία του είδους και της παρτίδας στην οποία ανήκει υπό το πρίσµα της φύσης πάντα
του υπό προµήθεια υλικού.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
(β) Πληροφορίες ∆ιακίνησης:
- επωνυµία κατασκευαστή
- επωνυµία αποστολέα
- ηµεροµηνία αποστολής
- ποσότητες
- περιγραφή περιεχοµένου
- Κωδικός εµπορίου ή/και ΕΚΑΠΤΥ*
- αριθµός τιµολογίου
....κτλ.

α) Πληροφορίες Ιχνηλασιµότητας:
- ηµεροµηνία λήξης
- ηµεροµηνία παραγωγής ή συσκευασίας
- κωδικοί παραγωγής / βάρδιας
- αριθµοί παρτίδας (Lots)
- βάρος
- CE*
- πληροφορίες για συγκεκριµένες συνθήκες παραγωγής
...κτλ.

Πηγή:
http://www.theodorou.gr/el/proionta/smartcode.html
Συµπλήρωση από το Νοσοκοµείο

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 206-215 του ν. 4412/16.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα που
απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105,
β) σε περίπτωση δηµόσιας σύµβασης προµηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά υλικά ή δεν
επισκεύασε ή συντήρησε αυτά µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στο άρθρο 206,
γ) στην περίπτωση δηµόσιας σύµβασης υπηρεσιών:
αα) αν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι
σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της
σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
2. Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύµβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ ' της
παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία µνηµονεύει τις διατάξεις του άρθρου
αυτού και περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσµία
για τη συµµόρφωση του. Η τασσόµενη προθεσµία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύµβασης και πάντως
όχι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία, που τέθηκε µε την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να
συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας
συµµόρφωσης, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της µη συµµόρφωσης του
αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση µε αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
3. Ο οικονοµικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν:
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα που εκτελεί
τη σύµβαση.
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β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση
του αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, κυρώσεις σύµφωνα µε την εκάστοτε κάθε φορά περίπτωση και βαρύτητα των λόγων
και του προς προµήθεια είδους.

ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο προµηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκοµίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας δεν έχει το δικαίωµα να επικαλεσθεί την ανώτερη βία και τα νόµιµα δικαιώµατα που
προκύπτουν από αυτή.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
8.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκοµείο, µε
βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιµή των ειδών, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και
οικονοµική του προσφορά.
8.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά τηv
οριστική παραλαβή των ειδών και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών µε έκπτωση ή περίπτωση
επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του προµηθευτή.
8.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής
από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
8.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου πώλησης
από τον προµηθευτή.
8.4.1.

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής της ισχύουσας νοµοθεσίας για την εξόφληση
τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.).

Η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία εκάστης τµηµατικής οριστικής
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προµηθευτής εκδώσει
τιµολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσµία
υπολογίζεται από την εποµένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
8.5. Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή, εξήντα (60) ηµέρες µετά την
υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 166/2003
(ΦΕΚ 138/Α/5.6.2003) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παράγραφο Ζ΄
«ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ –
107 Α/9-5-2013) «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υπερήµερος και
οφείλει τόκους, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου πώλησης δεν
µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
8.4.2.

8.6. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και µέχρι την επιστροφή του
θεωρηµένου και β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης
της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών,
παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
8.7. προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
8.7.1 Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες:
I.
Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2%
II.
III.

Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,02%
Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ
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IV.
V.

ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ
Φόρος Προµηθευτών:
 ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ

1%
8%
4%

8.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος
εισοδήµατος.
8.9. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.
8.10. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή.
8.11. Στα εκδιδόµενα πλέον τιµολόγια θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ.
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την πληρωµή του προµηθευτή για προµήθειες εσωτερικού, είναι:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό
προσκόµισης του υλικού στην αποθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 208-214.
β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.
γ) Τιµολόγιο του προµηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Εξοφλητική απόδειξη του προµηθευτή, εάν το τιµολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
8.12. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στα έγγραφα της σύµβασης.
8.13 Στην περίπτωση της παραγράφου 9 και 10 του άρθρου 53, για την πληρωµή του επί πλέον ποσού που προκύπτει µετά την
αναπροσαρµογή, δεν απαιτείται σύναψη συµπληρωµατικής σύµβασης.
8.14. Οι εντολές πληρωµής των ενεργειών τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του
ΕΟΧ ή άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή/και ταµείων του άρθρου 119, εκδίδονται από το όργανο που εξέδωσε
την απόφαση ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 8
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράµµατα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισµοί
και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προµηθευτή κατά την
εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο Προµηθευτής, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί
για σκοπούς άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Προµηθευτής,
σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει
κατά την εκτέλεση της προµήθειας, σε παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.
H Αναθέτουσα Αρχή εµποδίζεται στην χρήση τους λόγω αποδεδειγµένης ύπαρξης δικαιωµάτων τρίτων προσώπων έπ’ αυτών,
παρέχοντας προϊόντα ίδιας φύσης, απόδοσης και λειτουργίας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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 της Αναθέτουσας Αρχής, 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.
Το νοσοκοµείο αναλαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του προµηθευτή.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
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 δεν 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.

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Προµηθειών του Νοσοκοµείου κατά τις
εργάσιµες ηµέρες από ώρα 8.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 210-4520835.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι
του
δικαιώµατος
της
διαιρέσεως
και
διζήσεως
µέχρι
του
ποσού
των
ευρώ………………………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της
ένωσης / κοινοπραξίας)
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως
µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος σύµβασης)”, σύµφωνα µε την
(αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ...........................
της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση,
αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες7 από την απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8)
ή
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας
απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε9
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης.
3
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
4
Όπως υποσηµείωση 3.
5
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύµβαση.
6
Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το ν. 4412/16.
7
Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
8
Σύµφωνα µε το ν. 4412/16 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο
φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
9
Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ.
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
2
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ∆΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ €

Εκδότης (Ονοµασία Τράπεζας, υποκατάστηµα) :
Ηµεροµηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΩ.
1. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε δια της παρούσας επιστολής ρητά, ευθυνόµενοι απέναντι σας εις
ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της (εταιρείας)........................................... ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υπέρ
των εταιρειών α).………..…..……, β) …..…………...…..κλπ, ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..…….….... και
ολογράφως …………………………………………...… Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη µας για την καλή λειτουργία
του εξοπλισµού της από ……/……/……..… Σύµβασης µεταξύ της ……………………και της …………………, που αφορά
στο διαγωνισµό της Υπηρεσίας σας της ……/……/………. µε αντικείµενο το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
….. ΣΤΟ …………………..ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ», σύµφωνα µε την υπ’ αρ. …../……… προκήρυξή σας.
2. Παραιτούµαστε από το δικαίωµα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόµη και των µη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869 ΑΚ, όπως και από τα
δικαιώµατά µας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν µέρει χωρίς καµίας από µέρους
µας αντίρρηση, αµφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή η µη της απαίτησής σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες
από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καµία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή συγκατάθεση της
………………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή
στα δικαστήρια, µε αίτηµα την µη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή τη θέση αυτής υπό δικαστική µεσεγγύηση.
5. Η υπόψη εγγύηση θα παραµείνει σε πλήρη ισχύ µέχρι τις ……/……./………. οπότε και θα επιστραφεί σε εµάς η παρούσα
εγγυητική επιστολή, µαζί µε έγγραφη δήλωσή σας ότι µας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραµείνουµε
υπεύθυνοι για την άµεση καταβολή σε εσάς του ποσού της εγγύησης.
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ»
ΜΠΟΤΑΣΗ 51- 18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ: 213 2079100
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ∆/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πληρ: …………………..
Τηλ: 210 4520835
FAX: 2104528948
Email:………………
ΕΤΗΣΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΡ……………….

Για την προµήθεια .................................................
CPV …………………….
Στον Πειραιά σήµερα ………………… µεταξύ του Ε. Α. Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, εκπροσωπούµενου νόµιµα από την
∆ιοικητή του ………………………………… και της εταιρείας ………………………………………………………
εκπροσωπούµενης νόµιµα από ……..……………………….………………………. συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα
παρακάτω:
Ύστερα από το ............... διαγωνισµό που έγινε στις ………………… µε αριθµό διακήρυξης …… για την προµήθεια
………………….για ένα έτος, για κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου, αναδείχτηκε προµηθευτής ο δεύτερος των
συµβαλλοµένων……………………………………....,σύµφωνα µε τη τελική κατακύρωση του διαγωνισµού, που έγινε µε την
υπ’ αρ. ………………… απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου.
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση του ∆.Σ. ανατίθεται στην εταιρεία ………………………………………………, η οποία
στο εξής καλείται ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, η προµήθεια των ειδών όπως αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1 «Κατάσταση και
Περιγραφή Ειδών».
Η παράδοση των ειδών θα γίνει µε φροντίδα και δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στις αποθήκες του Νοσοκοµείου εντός
προθεσµίας δύο (2) µηνών ήτοι έως ………… από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
Για όσα θέµατα δεν περιλαµβάνονται ή δεν αναλύονται επαρκώς στην παρούσα σύµβαση, ισχύουν οι όροι της ∆ιακήρυξής µας,
η προσφορά σας όπως επισυνάπτεται στο παρόν παράρτηµα και οι διατάξεις του Ν. 4412/16.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να
τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και σύµφωνα µε το ν. 4412/16.
Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει τη σύµβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή όταν υπογραφούν
συµβάσεις σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο ή και Ενιαίου ∆ιαγωνισµού από το Νοσοκοµείο µας ή άλλο Νοσοκοµείο.
Σε αυτή την περίπτωση ο προµηθευτής πρέπει να ειδοποιηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες νωρίτερα.
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης κατάθεσε τη µε αριθµό ……………………
εγγυητική επιστολή καλής ποσού …………. € της ……………………………….., η οποία θα επιστραφεί µετά τη την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή, ώστε να προσκοµιστεί η εγγύηση καλής λειτουργίας του µηχανήµατος,
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ποσοστού 5 % και ποσού ….. € επί της καθαρής αξίας της σύµβασης, της οποίας η διάρκεια θα είναι ίση µε τη χρονική
διάρκεια της προσφερόµενης στο ∆ιαγωνισµό εγγύηση καλής λειτουργίας, όπως προβλέπεται στη ∆ιακήρυξη.
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιµολόγιο) ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή
ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός προϊόντος (Product ID) που έχει δοθεί από το ΕΚΑΠΤΥ,
σύµφωνα µε τον Ν. 3580/2007.
Η πληρωµή θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 παράρτηµα Β΄ της διακήρυξης και απαραίτητα µε την
προσκόµιση Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ
Α/Α
ΕΙ∆ΟΥΣ
∆ΙΑΚΗΡ

ΕΙ∆ΟΣ

ΚΩ∆.
ΝΟΣ.

ΚΩ∆.
ΕΚΑΠΤΥ

ΚΩ∆.
ΕΜΠΟΡ.

ΜΟΝ.
ΜΕΤΡ.

ΣΥΣΚ.

ΤΙΜΗ/Μ
ΟΝ ΜΕΤ.

ΠΟΣ.

ΦΠΑ

ΣΥΝ.
ΑΞΙΑ

Όλα τα είδη που περιλαµβάνονται στην παρούσα σύµβαση θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στη
διακήρυξη του διαγωνισµού, σε συνδυασµό µε την τεχνική προσφορά της προµηθεύτριας εταιρείας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 207 του ν. 4412/16.
Η σύµβαση αυτή συντάχτηκε σε τρία όµοια πρωτότυπα, διαβάστηκε και υπογράφηκε από τους συµβαλλοµένους και πήρε ένα
ο προµηθευτής και δύο το ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΤ΄
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύστηµα ενδοσκοπήσεων του ανωτέρου και του κατωτέρου πεπτικού υψηλής ανάλυσης αποτελούµενο από:
Α. Επεξεργαστής εικόνας
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Να συνεργάζεται µε έγχρωµο ψηφιακό αισθητήριο (CCD Chip Technology) τελευταίας γενιάς.
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας ΗD (High definition) υψηλής ανάλυσης µεγαλύτερη απο 1000 x 700 pixels µε σύστηµα
προοδευτικής σάρωσης .
Να έχει την δυνατότητα ρύθµισης του κόκκινου και του µπλε χρώµατος σε πολλά επίπεδα. Να αναφερθούν προς
αξιολόγηση ο αριθµός των χρωµάτων και των επίπεδων ρύθµισης τους. Ο µεγαλύτερος αριθµός θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα.
Να διαθέτει απαραίτητα δυνατότητα αποθήκευσης επιθυµητών στοιχείων όπως χρώµα, λεπτοµέρεια κλπ, τουλάχιστον
πέντε (5) χειριστών, οι οποίες να ανακαλούνται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου για την ευκολία χρήσης στην καθηµερινή
πράξη.
Να διαθέτει ρύθµιση της ταχύτητας του διαφράγµατος έτσι ώστε η εικόνα να διατηρεί την ευκρίνεια της κατά την διάρκεια
γρήγορων κινήσεων του ενδοσκοπίου από τον χρήστη. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση τα επίπεδα.
Να διαθέτει λίστα καταχώρησης στοιχείων ενδοσκοπικών επεµβάσεων.
Να έχει την δυνατότητα αποθήκευσης και καταχώρησης στοιχείων για τουλάχιστον 05 ασθενών µέσω πληκτρολογίου.
Να διαθέτει λειτουργία PIP (Picture in Picture) η οποία να έχει την δυνατότητα παγώµατος ( freeze) και εµφάνισης
δεύτερης ζωντανής εικόνας συγχρόνως.
Να διαθέτει πλήκτρα χειρισµού αφής (touch button) για καλύτερο καθαρισµό.
Να διαθέτει σύστηµα ψηφιακής µεγέθυνσης της εικόνας σε τουλάχιστον 3 βήµατα έτσι ώστε ο χειριστής να µπορεί να
επιλέξει την πλέον κατάλληλη ρύθµιση της µεγένθυσης της εικόνας ανάλογα µε την κάθε περίπτωση. Ο µεγαλύτερος
αριθµός θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα.
Να διαθέτει σύστηµα βελτίωσης της εικόνας για καθαρότερη εικόνα µε καλύτερη λεπτοµέρεια, καθώς και καλύτερη
διαγνωστική αξιολόγηση.
Να διαθέτει σύστηµα ενίσχυσης της απεικόνισης των αγγείων για καλύτερη απεικόνιση των φλεβικών σχηµατισµών.
Να διαθέτει ψηφιακή έξοδο εικόνας υψηλής ανάλυσης (DVI) για σύνδεση µε µονιτορ TFT υψηλής ανάλυσης.
Ο προσφερόµενος βίντεο-επεξεργαστής να είναι συµβατός και να µπορεί να λειτουργήσει µε τα ενδοσκόπια ΗD (High
definition) υψηλής ανάλυσης που είναι εγκατεστηµένα στο νοσοκοµείο µας, για λόγους οµοιογένειας των διαφορετικών
υποσυστηµάτων. Η ανωτέρω λειτουργία είναι απαραίτητη στην καθηµερινή χρήση εναλλαγής των ενδοσκοπίων στις
αίθουσες ενδοσκοπήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις βλάβης η συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισµού και εξασφαλίζει
την µη διαταραχή της συνέχειας του καθηµερινού προγράµµατος των ενδοσκοπήσεων.
Όλα τα ανωτέρω να αναφέρονται στα επίσηµα εργοστασιακά έγγραφα του εργοστασίου κατασκευής (prospectus).
Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC

Β. Πηγή φωτισµού
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Να είναι ενσωµατωµένη ή ξεχωριστή µε τον βίντεο επεξεργαστή
Να διαθέτει απαραίτητα λυχνία XENON τουλάχιστον 100 Watt ώστε να παρέχει την φωτιστική ισχύ που είναι
απαραίτητη για όλες τις επεµβατικές και θεραπευτικές πράξεις ακόµη και σε περιπτώσεις αιµορραγίας ή αυξηµένης
απόστασης του ενδοσκοπίου από το πεδίο.
Να διαθέτει απαραίτητα εφεδρική λυχνία αλογόνου, τουλάχιστον 30 Watt η οποία θα ενεργοποιείται σε περίπτωση
που η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας και θα εξασφαλίζει την δυνατότητα ολοκλήρωσης της ενδοσκοπικής
πράξης. Η έλλειψη εφεδρικής λυχνίας θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς .
Να έχει την δυνατότητα ρύθµισης από τον χρήστη του µέσου επιπέδου φωτισµού σε πολλαπλά επίπεδα.
Να διαθέτει δυνατότητα αυτόµατης αυξοµείωσης του φωτισµού ανάλογα µε την απόσταση από το είδωλο εξέτασης.
Η προσφερόµενη πηγή ψυχρού φωτισµού να είναι συµβατή και να µπορεί να λειτουργήσει µε τα ενδοσκόπια ΗD
(High definition) υψηλής ανάλυσης που είναι εγκατεστηµένα στο νοσοκοµείο µας, για λόγους οµοιογένειας των
διαφορετικών υποσυστηµάτων. Η ανωτέρω λειτουργία είναι απαραίτητη στην καθηµερινή χρήση εναλλαγής των
ενδοσκοπίων στις αίθουσες ενδοσκοπήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις βλάβης η συντήρησης του υπάρχοντος
εξοπλισµού και εξασφαλίζει την µη διαταραχή της συνέχειας του καθηµερινού προγράµµατος των ενδοσκοπήσεων.
Όλα τα ανωτέρω να αναφέρονται στα επίσηµα εργοστασιακά έγγραφα του εργοστασίου κατασκευής (prospectus).
Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC

Γ. Γαστροσκόπιο υψηλής ανάλυσης.
1.
2.

Να είναι απαραίτητα νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας HIGH DEFINITION.
Να διαθέτει έγχρωµο CCD υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης, για την καλύτερη πιστότητα των χρωµάτων.

25

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΕ Α.∆. 41/2017

ΑΔΑ: 7Ζ2Ο4690ΩΖ-3ΞΝ
EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Να µπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί µε βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης
HIGH DEFINITION, έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα µε απόλυτη πιστότητα των χρωµάτων για
µεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.
Να διαθέτει µεγάλη εικόνα µε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor. Η µεγαλύτερη εικόνα θα θεωρηθεί
πλεονέκτηµα.
Να συνεργάζεται απαραίτητα µε σύστηµα χρωµοενδοσκόπησης.
Να διαθέτει εξωτερική διάµετρο ευκάµπτου τµήµατος και σωλήνα εισαγωγής ίση ή µικρότερη από 9.4mm για την
µικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι
διαστάσεις.
Να έχει µήκος εργασίας ίσο η µεγαλύτερο από 1030mm για την διενέργεια όλων των επεµβατικών πράξεων.
Να διαθέτει εύρος οράσεως περίπου 140º µοίρες.
Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων άνω 210 /κάτω 90 και δεξιά 100 / αριστερά 100.
Να διαθέτει κανάλι εργασίας 2.8mm για την διενέργεια όλων των ενδοσκοπικών πράξεων.
Να είναι πλήρως στεγανό και να µπορεί να απολυµανθεί σε χηµικά απολυµαντικά.
Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
Το προσφερόµενο βίντεο-ενδοσκόπιο να είναι συµβατό και να µπορεί να λειτουργήσει µε τον υπάρχοντα στο
νοσοκοµείο βίντεο-επεξεργαστή ΗD (High definition) υψηλής ανάλυσης και την πηγή ψυχρού φωτισµού ΧΕΝΟΝ για
λόγους οµοιογένειας των διαφορετικών υποσυστηµάτων. Η ανωτέρω λειτουργία είναι απαραίτητη στην καθηµερινή
χρήση εναλλαγής των ενδοσκοπίων στις αίθουσες ενδοσκοπήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις βλάβης η συντήρησης
του υπάρχοντος εξοπλισµού και εξασφαλίζει την µη διαταραχή της συνέχειας του καθηµερινού προγράµµατος των
ενδοσκοπήσεων.
Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC.
Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.

∆. Κολονοσκόπιο υψηλής ανάλυσης µε σύστηµα βαθµιαίας σκληρότητας
1) Να είναι νέας γενιάς, και τελευταίας τεχνολογίας.
2) Να είναι HIGH DEFINITION και να διαθέτει έγχρωµο CCD υψηλής ευκρίνειας για την καλύτερη πιστότητα των
χρωµάτων.
3) Να µπορεί να συνδεθεί και να λειτουργεί µε βίντεο-επεξεργαστή εικόνας υψηλής ευκρίνειας και υψηλής ανάλυσης
HIGH DEFINITION, έτσι ώστε να δίνει καθαρή και φωτεινή εικόνα µε απόλυτη πιστότητα των χρωµάτων για
µεγαλύτερη ακρίβεια στην διάγνωση.
4) Να συνεργάζεται απαραίτητα µε σύστηµα χρωµοενδοσκόπησης.
5) Να διαθέτει µεγάλη εικόνα µε πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του monitor.
6) Να διαθέτει εξωτερική διάµετρο σε όλο το µήκος του ενδοσκοπίου ίση ή µικρότερη από 12.8mm για την µικρότερη
δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης. Να αναφερθούν αναλυτικά οι διαστάσεις.
7) Να διαθέτει σωλήνα εισαγωγής µε σύστηµα βαθµιαίας σκληρότητας για την ευκολότερη προώθηση του ενδοσκοπίου
στο παχύ έντερο και την µικρότερη δυνατή καταπόνηση του ασθενούς κατά την διενέργεια της εξέτασης.
8) Nα έχει µήκος εργασίας ίσο η µεγαλύτερο από 1680mm για την διενέργεια όλων των επεµβατικών πράξεων. Το
µεγαλύτερο µήκος θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα.
9) Να διαθέτει βάθος πεδίου περίπου 3mm έως 100mm
10) Να διαθέτει εύρος οράσεως 140º µοίρες.
11) Να έχει δυνατότητα γωνιώσεων άνω 180, κάτω 180, δεξιά 160 και αριστερά 160.
12) Να διαθέτει κανάλι εργασίας ίσο ή µεγαλύτερο από 3.7mm για την διενέργεια όλων των ενδοσκοπικών πράξεων.
13) Να είναι πλήρως στεγανό και να µπορεί να απολυµανθεί σε χηµικά απολυµαντικά.
14) Να διαθέτει ξεχωριστό κανάλι για έκπλυση του βλεννογόνου του εντέρου (water jet)
15) Να διαθέτει πλήκτρα για την ενεργοποίηση διαφόρων λειτουργιών.
16) Το προσφερόµενο βίντεο-ενδοσκόπιο να είναι συµβατό και να µπορεί να λειτουργήσει µε τον υπάρχοντα στο
νοσοκοµείο βίντεο-επεξεργαστή ΗD (High definition) υψηλής ανάλυσης και την πηγή ψυχρού φωτισµού ΧΕΝΟΝ για
λόγους οµοιογένειας των διαφορετικών υποσυστηµάτων. Η ανωτέρω λειτουργία είναι απαραίτητη στην καθηµερινή
χρήση εναλλαγής των ενδοσκοπίων στις αίθουσες ενδοσκοπήσεων, καθώς και σε περιπτώσεις βλάβης η συντήρησης
του υπάρχοντος εξοπλισµού και εξασφαλίζει την µη διαταραχή της συνέχειας του καθηµερινού προγράµµατος των
ενδοσκοπήσεων.
17) Το προσφερόµενο µηχάνηµα πρέπει να φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/42/ΕΕC
18) Όλα τα ανωτέρω να αποδεικνύονται από τα πρωτότυπα prospectus των οίκων.
Ε. Αναλώσιµα υλικά – Ανταλλακτικά
Απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήµατος είναι ελαστικές τάπες για το κανάλι βιοψίας (τεµάχια 20) και βαλβίδες αέρος
και αναρρόφησης (από 1 τεµάχιο) ετησίως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος I: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αργή/αναθέτοντα Φορέα1 και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
Ονοµασία: [ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑΣ]
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [02030]
Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΜΠΟΤΑΣΗ 51, 18537,ΠΕΙΡΑΙΑΣ]
Αρµόδιος για πληροφορίες: [ΚΑΦΙΕΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ]
Τηλέφωνο: [2104520835]
Ηλ. ταχυδροµείο: [prommet@yahoo.gr]
-∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.metaxa-hospital.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης

-

Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): [Είδη
Πληροφορικής (cpv 33168000-5)]
Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [17REQ001944777]
Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ]
Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [-]
Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [41/2017]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά ιιε τον οικονοµικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυµία:
Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα,
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδροµική διεύθυνση:
Αρµόδιος ή αρµόδιοι2:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδροµείο:
∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή µεσαία επιχείρηση3;
1

2

Απάντηση:

[....... ]
[....... ]
[....... ]
[....... ]
[....... ]
Απάντηση:

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών
Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρµοδίων, όνοµα και επώνυµο, όσες φορές χρειάζεται.
27

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΕ Α.∆. 41/2017

ΑΔΑ: 7Ζ2Ο4690ΩΖ-3ΞΝ
EANΠ “ΜΕΤΑΞΑ”: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: []ο Ναι [] Όχι
οικονοµικός φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, «κοινωνική
επιχείρηση»4 ή προβλέπει την εκτέλεση συµβάσεων στο πλαίσιο
προγραµµάτων προστατευόµενηςαπασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζοµένων µε αναπηρία
ή µειονεκτούντων εργαζοµένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες
εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι [ ................ ]
[ ................... ]
απασχολούµενοι.
[....]
Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήµατος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε
το µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συµπληρώστε
και υπογράψτε το µέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθµό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο5:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούµενα κριτήρια
επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο µέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύµβασης:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου

α) [ ....... ]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των
εγγράφων):[. ....... ][. ... ][. ... ][. ... ]
γ) [ ...... ]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκοµίσει βεβαίωση
ε) [] Ναι [] Όχι
πληρωµής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
αναφοράς των εγγράφων):
ι ...... ][. ... ][. ... ιι .... ;
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Τρόπος συµµετοχής:
Απάντηση:
Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
[] Ναι [] Όχι
σύµβασης από κοινού µε άλλους6;
Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην ένωση ή
α): [....... ]
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος γιοι συγκεκριµένα καθήκοντα...):
3Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (EEL 124της
20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται µόνο για στατιστικούς σκοπούς.Πολύ µικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους
από 10 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατοµµύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ µικρές ούτε µικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και των
οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν υπερβαίνει τα 43
εκατοµµύρια ευρώ.
4Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη ατόµων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων ατόµων.
5
6

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
Ειδικότερα ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόµοιου καθεστώτος.
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β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας ένωσης ή
κοινοπραξίας.
Τµήµατα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία ο
οικονοµικός φορέας επιθυµεί να υποβάλει προσφορά.

29

β): [ ....... ]
γ): [….]
Απάντηση:
[]
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να
εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοµατεπώνυµο
[……]
συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον
[……]
απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
[……]
Ταχυδροµική διεύθυνση:
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδροµείο:
[……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε την
[……]
εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού:
1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτη11·
4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες12·
5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας13·
6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων14.

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:
Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος
[] Ναι [] Όχι
του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου15 το
οποίο είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους
[ ...... ][…][…][..]16
λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί

7Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
8Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (EEL 300 της 11.11.2008, σ. 42).
9Σύµφωνα µε άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός EE 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".
10Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύµβασης περί της καταπολέµησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEC 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του
Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (EEL 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαµβάνει επίσης τη
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείµενη νοµοθεσία).
11Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε τη προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEC 316 της
27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (EEL 164 της
22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισµού περιλαµβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήµατος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν
λόγω απόφασης-πλαίσιο.
13Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της
τροµοκρατίας (EEL 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωµατώθηκε µε το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) "Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και άλλες διατάξεις".
14Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του
Συµβουλίου (EEL 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνικήνοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων και προστασία των θυµάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".
15Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ( βλ. τελευταίο
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
16Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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απευθείας περίοδος αποκλεισµού που εξακολουθεί να
ισχύει;
17
Εάν ναι, αναφέρετε :
α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ηµεροµηνία:[ Lσηµείο-(-α): [ ], λόγος(-οι): [ ]
προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [ ...... ]

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [ ......... ]
και σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[ ...... ][…][…][..]18
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονοµικός [] Ναι [] Όχι
φορέας έχει λάβει µέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισµού
19
(«αυτοκάθαρση») ;
Εάν ναι,

περιγράψτε τα

µέτρα που λήφθηκαν20:

[ ...... ]

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστηµένος;
Εάν όχι αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;

ΦΟΡΟΙ
α)[…]·

ΕΙΣΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
α)[ .... ]·

β)[ .... ]

β)[..... ]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι []Όχι

-[] Ναι [] Όχι

[…..]·

-[..... ]·

[…...]·

-[..... ]·

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσµευτική;

-

Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης

-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισµού:

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε:
δ)

Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή

17Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί µε τελεσίδικη απόφαση από τη συµµετοχή σε διαδικασία σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε µπορεί
να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
20Λαµβανοµένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκληµάτων που έχουν διαπραχθεί (µεµονωµένα, κατ' εξακολούθηση, συστηµατικά ...), η επεξήγηση πρέπει να
καταδεικνύει την επάρκεια των µέτρων που λήφθηκαν.
21

Στην περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο)
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τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συµπεριλαµβανόµενων
κατά
περίπτωση,
των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την
καταβολή τους22;

2)[ ....... ]·

2)[........ ]·

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτοµερείς

λεπτοµερείς πληροφορίες

πληροφορίες

[ .....]

[ ..... ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων)23:
[…..] […...][…..]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα

Πληροφορίες
σχετικά µε
πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή
επαγγελµατικό παράπτωµα
Ο οικονοµικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις
του στους τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου24;

Βρίσκεται ο οικονοµικός
ακόλουθες
καταστάσεις25 :
α) πτώχευση, ή

φορέας

σε οποιαδήποτε

από

τις

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, ο οικονοµικός φορέας έχει λάβει
µέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισµού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που
λήφθηκαν: [ ..................... ]
[] Ναι [] Όχι

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού, ή
στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή
22
Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισµό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δηµόσιου
συµφέροντος, όπως δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή /και όταν ο αποκλεισµός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη
δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας αίτησης συµµετοχής ή
σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσµίας υποβολής προσφοράς
23
Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

24

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης στις κείµενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύµβασης ή στο
άρθρο 18 παρ. 2
25
Η απόδοση όρων είναι σύµφωνη µε την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισµό ΕΕΕΣ (Κανονισµός EE 2016/7)
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ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία:
- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους

-[ ......................... ]

ωστόσο ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται ναεκτελέσει τη σύµβαση,
λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας εθνικής νοµοθεσίας και των
µέτρων σχετικά µε τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις26

-[ ......................... ]

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. ..... ][…….][……].
[] Ναι [] Όχι
[ ................ ]

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό επαγγελµατικό
παράπτωµα27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[ .........]
[] Ναι [] Όχι
[ ....... ]

Έχει συνάψει ο οικονοµικός φορέας συµφωνίες µε άλλους
οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισµού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[ ]
[] Ναι [] Όχι

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης
συµφερόντων28, λόγω της συµµετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης
της σύµβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεµένη µε
αυτόν συµβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή
έχει µε άλλο τρόπο αναµειχθεί στην προετοιµασία της διαδικασίας
σύναψης της σύµβασης29;

[…………….]
[] Ναι [] Όχι
[
]

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
26

Άρθρο 73 παρ. 5.
Εφόσον στα έγγραφα της σύµβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένη διάταξη, να συµπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥ∆ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010.
28
Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύµβασης
29
Πρβλ. άρθρο 48.
27
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[] Ναι [] Όχι
[ ..................... ]

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη
πληµµέλεια30 κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε
ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης,
αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις;

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας
µέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες:
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα
που λήφθηκαν:
[ ...... ]
[] Ναι [] Όχι

Μπορεί ο οικονοµικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ’ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό,
την επιλογή ή την ανάθεση;
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως ∆ του παρόντος µέρους), ο οικονοµικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες uόvov όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα
Απάντηση
[...]
1) Ο οικονοµικός φορέας είναι εγγεγραµµένος στα σχετικά
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στην
Ελλάδα ή στο κράτος µέλος εγκατάστασης31; του:
Εάν η σχετική
αναφέρετε:

τεκµηρίωση

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

διατίθεται ηλεκτρονικά,

[. .... ][. ... ][ .... ]

2) Για συµβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονοµικός φορέας
µέλος συγκεκριµένου οργανισµού για να έχει τη δυνατότητα να
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασης του
30

31

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός EE 2016/7)

με

την

περιπτ.

στ

παρ.

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και

4

του

άρθρου

73

που

διαφοροποιείται

από

τον

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονοµικοί φορείς από ορισµένα κράτη µέλη οφείλουν να συµµορφώνονται µε
άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα αυτό.
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Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονοµικός φορέας:
[...] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [. .. ]
[. .... ][. .. ]

∆: Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονοµικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες µόνον όταν τα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύµβασης.
Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής Απάντηση:
διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχι
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένης της προσβασιµότητας
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά το σύστηµα διασφάλισης
ποιότητας:
[ ...... ] [ .... ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. .... ][..... ][ .... ;
Θα είναι σε θέση ο οικονοµικός φορέας να προσκοµίσει πιστοποιητικά [] Ναι [] Όχι
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισµούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονοµικός φορέας συµµορφώνεται µε τα απαιτούµενα συστήµατα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
µέσα µπορούν να προσκοµιστούν όσον αφορά τα συστήµατα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
[ ...... ] [ .... ]
Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [. .... ][..... ][ .... ;
Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη I - IV ανωτέρω είναι
ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαι σε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκοµίσω τα
πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται32, εκτός εάν:
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν33.
32

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
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β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεση µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος I, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος Τυποποιηµένου Εντύπου
Υπεύθυνης ∆ήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη
δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)].

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

33

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες [διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα
στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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