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∆   Ι   Α   Κ   Η   Ρ   Υ   Ξ   Η        Αρ.  36/2017 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ανάδειξης αναδόχου για την Συντήρηση της εφαρµογής του παθολογοανατοµικού  
Εργαστηρίου του Νοσοκοµείου για ένα έτος  

 (CPV: 72500000-0) 
µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 

 βάσει µόνο της τιµής 
  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 256 
/2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα. 
2. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /4-4-2005), 
όπως ισχύει σήµερα. 
3. Το αρ. 27 παρ. 11 του Ν. 3867/2010 “Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης Σύσταση Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Ζωής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών” 
4. 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 κρατών-µελών,ανθρώπινων 
οργάνων που προορίζονται για µεταµόσχευση − Ρυθµίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούµενη 
Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις.» 
5. Του Ν. 4412/16 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/ και 
2014/25/ΕΕ). 
6. Την υπ’ αρ. 16/28-06-2017 ΘΈΜΑ 17 απόφαση ∆Σ περί της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας 
διαγωνισµού. 
7. Το άρθρο 1, υποπαράγραφο Ζ.5., εδάφιο 4β του Νόµου 4152/2013 σχετικά µε τις διατάξεις ρύθµισης ληξιπρόθεσµων 
οφειλών. 
8. Την  υπ’ αριθ. 1892/29-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α∆Α: Ω2Π24690ΩΖ.-0∆3). 
9. Toν Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου για την έγκριση του σχετικού αιτήµατος (Α∆ΑΜ: 17REQ001614957). 
 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  
 
 

1. Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε  γραπτές σφραγισµένες προσφορές, ανάδειξης αναδόχου για την Συντήρηση της 
εφαρµογής του παθολογοανατοµικού  Εργαστηρίου για  ένα έτος µε κριτήριο αξιολόγησης τη χαµηλότερη τιµή, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.575,00€ πλέον ΦΠΑ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ) 
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2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τµήµα Γραµµατείας  
(Πρωτόκολλο) στο 
Ισόγειο του 
Νοσοκοµείου 

Έως και Τετάρτη 
19/07/2017 
στις 14:00 

Τµήµα Προµηθειών 1ος 
όροφος του Νοσοκοµείου 

Πέµπτη 
 20/07/2016 

11:00 

 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται από 
την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό. 
 
3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι  (120) ηµέρες, προθεσµία που αρχίζει 
από την επόµενη της λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   
 
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

i. Τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς θα τοποθετηθούν σε έναν φάκελο µε σαφή τα βασικά 
στοιχεία του ∆ιαγωνισµού, θα υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο-αντίγραφο) που θα φέρουν την 
υπογραφή του προσφέροντα ή του νόµιµου εκπροσώπου του σε κάθε σελίδα τους και θα ανοίγονται ταυτόχρονα 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
Σηµειώνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να κατατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή  
ii. Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται 
υποχρεωτικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 
iii. Πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας κατά τα  ισχύοντα διεθνή ή/ και ευρωπαϊκά ή/ και εθνικά 
πρότυπα (ELOT ή ισοδύναµα αυτών κλπ) τόσο του κατασκευαστή όσο και του προµηθευτή εφόσον πρόκειται 
για διαφορετικές επιχειρήσεις. 
 

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
∆εν απαιτείται. 

 
6. ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις υποδείξεις του Τµήµατος Πληροφορικής  
  

7. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

7.1. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική οριστική ποιοτική παραλαβή από το 
Νοσοκοµείο, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του ∆ιαγωνισµού. 
 

7.2. Η πληρωµή θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, µετά 
την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 200 παρ. 2α  του ν. 4412/16) 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. 
 

7.3. H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων 
πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 

7.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την εποµένη της υποβολής του τιµολογίου 
πώλησης από τον προµηθευτή. 
 

7.4.1. Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται 
στο άρθρο 200 του ν. 4412/16 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη 
απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κ.λ.π.). 
 

7.4.2. 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 
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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.  

 

7.5. 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. 

7.6. 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 τη 
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις 
που αναφέρονται στον ΤΙΤΛΟ 3 «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του ν. 4412/16. 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.). 

7.7. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις επί του τιµήµατος των ειδών, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά. 

7.7.1  Οι κρατήσεις που διενεργούνται είναι οι ακόλουθες: 

   

 

 

 

 

� ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ                               1% 

� ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                       8% 

� ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ                                 4% 
 

7.8. Κατά την πληρωµή του τιµήµατος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το άρθρο 24 του Ν. 
2198/1994 φόρος εισοδήµατος.  

7.9.  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 

7.10. Τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προµηθευτή. 

7.11. Στα εκδιδόµενα πλέον τιµολόγια θα πρέπει να αναγράφεται, όπου αυτός υπάρχει, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ. 
 
 
 

          Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
 
 
                                  

                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΖΑΪΜΗΣ  
 
 

  
 

I. Υπέρ Ψυχικής Υγείας 2% 
II.  Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0,06% 

III.  Χαρτόσηµο ΕΑΑ∆ΗΣΥ 3% επί ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
IV.  ΟΓΑ Χαρτοσήµου 20% επί ΧΑΡΤ. ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
V. Φόρος Προµηθευτών: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται από τον υποψήφιο ανάδοχο: 

• Θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει συντήρηση και τεχνική υποστήριξη, για διάστηµα τουλάχιστον 
ενός (1) έτους για το πληροφοριακό σύστηµα SmartLab ICDO 

• Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία στo ανωτέρω πληροφοριακό σύστηµα και αυτό να αποδεικνύεται 
µέσω συµβάσεων συντήρησης που έχει συνάψει µε αντίστοιχα εργαστήρια του ∆ηµόσιου Τοµέα 
(Παθολογοανατοµικά, Κυτταρολογικά κ.λ.π.) στα οποία βρίσκεται εγκατεστηµένο το πληροφοριακό 
σύστηµα SmartLab ICDO 

• Θα πρέπει, σε περίπτωση που δεν είναι ο κατασκευαστής του προς συντήρηση πληροφοριακού συστήµατος 
(το οποίο θα βεβαιώνεται µε σχετική δήλωση), να κατέχει έγγραφη άδεια/πιστοποίηση από την 
κατασκευάστρια εταιρεία ότι έχει το νόµιµο δικαίωµα αλλά και την τεχνογνωσία να υποστηρίζει – συντηρεί 
το εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα (SmartLab ICDO) 

Οι υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος είναι: 

• Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης - συντήρησης τις εργάσιµες ηµέρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή) & ώρες 
από 9:00 έως 17:00 

• Η τεχνική υποστήριξη-συντήρηση περιλαµβάνει την τηλεφωνική παροχή τεχνικών συµβουλών σχετικά µε 
την ορθή και επιτρεπόµενη από τις προδιαγραφές λειτουργία του λογισµικού 

• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του λογισµικού οι «κλήσεις βλάβης» θα γίνονται τηλεφωνικά ή µε email  
προς τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Ο χρόνος «ανταπόκρισης» θα είναι το µέγιστο οκτώ (8) εργάσιµες ώρες από την 
λήψη της «κλήσης βλάβης». Για τη σωστή εξυπηρέτηση, κατά την διαβίβαση της κλήσης, θα δίδεται όσο το 
δυνατό σαφέστερη περιγραφή της συµπεριφοράς του λογισµικού, καθώς και το όνοµα του ατόµου που 
διαβιβάζει την κλήση 

• Υποστήριξη τηλεφωνική, µέσω fax ή µέσω VPN για ανόρθωση βλαβών λογισµικού όταν δεν απαιτείται 
επέµβαση τεχνικού, κατά την κρίση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

• Υποστήριξη της εφαρµογής που έχει εγκαταστασθεί στις κλινικές για την αναζήτηση των εκθέσεων. 

• Επιτόπια επίσκεψη τεχνικού, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία από τον ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ θα καθορίζεται κατόπιν 
συµφωνίας. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να θέτει τα µηχανήµατά του στη διάθεση του τεχνικού συνεργάτη 
του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ και να παρέχει σαφείς πληροφορίες των συνθηκών λειτουργίας και συµπεριφοράς των 
µηχανηµάτων και του λογισµικού. Κλήσεις άνευ αιτίας θα χρεώνονται αυτοτελώς 

• Καλύπτονται επίσης συµπληρώσεις-βελτιώσεις µικρής έκτασης (updates) του λογισµικού, οι οποίες 
γίνονται κατά την κρίση του ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ, µόνο από τον ίδιο και µε την σύµφωνη γνώµη του ΠΕΛΑΤΗ 

• Θα υποστηρίζονται οι αλλαγές και οι τροποιήσεις που πιθανόν θα ζητήσει το εργαστήριο αναφορικά µε την 
κωδικοποίηση κατά ΚΕΟΚΕΕ. 

 

Σε περίπτωση που ζητηθεί η παροχή ειδικών υπηρεσιών, πέρα αυτών που προβλέπονται παραπάνω, ή εάν 
ζητηθεί η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας εκτός των ηµερών και ωρών που αναφέρονται παραπάνω τότε θα 
παρέχεται από τον ανάδοχο 30% έκπτωση επί των τιµών του ισχύοντος τιµοκαταλόγου υπηρεσιών του. Οι χρεώσεις 
για επιτόπιες επεµβάσεις θα περιγράφονται από τον  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ σε ειδικό ∆ΕΛΤΙΟ, υπογραφόµενο από τον 
ΧΡΗΣΤΗ του ΠΕΛΑΤΗ, ο οποίος θα κρατά το πρωτότυπο του ∆ΕΛΤΙΟΥ. 

 

 

ΑΔΑ: 7ΦΙΣ4690ΩΖ-ΨΤΙ
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