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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «θπιίηζεην», έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α//08-08-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο
έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.
2. Σνπ Ν.4272/2014 (ΦΔΚ 145/Α/11-07-2014 άξζξν 47 Παξαηεξεηήξην ηηκψλ (πεξί
λνκηκνπνίεζεο δαπαλψλ).
3. Tνπ Ν. 4152/2013 ππνπαξάγξαθνο Ε.5 ζηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε Οδεγία 2011/7/ΔΔ
ζρεηηθά κε ηνλ λφκηκν ηφθν ππεξεκεξίαο θαη ησλ πξνζεζκηψλ πιεξσκήο.
4. Toπ Ν.4497/2017 Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο
επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. (Άξζξν 107 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
Ν.4412/2016)
5.

Σνπ Ν. 4542/2018, άξζξν ηέηαξην «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Δζληθή Κεληξηθή Αξρή Πξνκεζεηψλ
Τγείαο (Δ.Κ.Α.Π.Τ)» παξ. 4α “πεξί έθδνζεο απφθαζεο ζθνπηκφηεηαο” (ΦΔΚ Α’
95/01.06.2018).

6. Σνπ Ν. 4472/2017 Ζιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Πξνκεζεηψλ Τγείαο άξζξν 25.
[1]

ΑΔΑ: 6ΕΡ5469073-ΠΤ1

7. Σνπ Ν.4605/2019 Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4412 – πξνζζήθε λέσλ άξζξσλ.
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο,
πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε
Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α’161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 1.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4013/2011 (Α’204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ
πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»
10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ
ζην δηαδίθηπν «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο»
11. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’81/4-4-2005), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
12. Σνπ Ν.3918/2011 (Φ.Δ.Κ.31/ Α/01-03-2011) "Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο" φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
13. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’ 134/18-6-2007), φπσο ηζρχεη
ζήκεξα
14. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α’256/2-11-2001), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
15. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2Γ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/2016
16. Σν κε αξηζκ. Π.Γ. 80/2016 άξζξν 9 παξ.4.
17. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Α’ 42/25-02-2020
18. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Α’ 55/11-03-2020
19. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Α’ 64/14-03-2020
20. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Α’ 68/20-03-2020
21. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Α’ 75/30-03-2020
22. Σηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ Α’ 84/13-04-2020
23. Σν άξζξν 19 ηνπ Ν. 4675 (Φ.Δ.Κ. 54/Α’/11-03-2020)
24. Σελ αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2020/C108I/01-04-2020
25. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4682/20 (Α’76/03-04-2020)
26. Σν Πξαθηηθφ ηεο 118εο πλεδξίαζεο ηνπ ΚΔ..Τ.ΠΔ. ζέκα 13ν ζρεηηθά κε ηελ «Έγθξηζε
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πξνκεζεηψλ Ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ηνπ Γ.Ν. Υίνπ
«θπιίηζεην» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ινίκσμεο SARS-COV-2 (ΚΟΡΩΝΟΗΟ)
27. Σε κε αξηζκ. 894/24-07-2020 Απφθαζε Γηνηθήηξηαο γηα έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο θαη
πξνκήζεηαο ηξηψλ (3) 6-θάλαισλ ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζθιεζεο
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
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ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ
ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο κε
έξεπλα αγνξάο θαη ζπιινγή γξαπηώλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξώλ γηα ηελ επείγνπζα πξνκήζεηα
ηξηώλ (3) 6-θαλαισλ ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην», κε
θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γξαθείν Πξσηνθφιινπ
Γ.Ν. Υίνπ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Γεπηέξα
10-08-2020
ώξα 14.00

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ
Σξίηε
Γξαθείν Πξνκεζεηψλ
11-08-2020
Γ.Ν. Υίνπ
ώξα 10.00
ΣΟΠΟ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα παξαδίδνληαη ζην
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ (Έιελαο Βεληδέινπ 2, ΣΚ 82132, Σκήκα Πξσηνθόιινπ έσο 1008-2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 14:00. Πξνζθνξά πνπ θαηαηίζεηαη κεηά ηελ νξηζζείζα
εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα σο
εθπξφζεζκε.
Ζ πξνζθνξά ππνβάιιεηαη δαθηπινγξαθεκέλε, ππνρξεσηηθά ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Δάλ
ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε απηή πξέπεη λα θαζαξνγξαθεί θαη λα
κνλνγξαθεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα δηαθνξεηηθά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ
ηελ θαζηζηνχλ αζαθή.
Ζκεξνκελία απνζθξάγηζεο ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη νξηζηεί ε 11ε Απγνύζηνπ 2020 εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 10.00 .
Ζ απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή
πεξηγξαθή απφ ηξηκειή επηηξνπή, ε νπνία έρεη νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ.
O θάθεινο πξνζθνξάο ζα είλαη θαιά ζθξαγηζκέλνο θαη ζα αλαθέξνληαη νη εμήο ελδείμεηο:
- Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ».
- Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκό.
- Ο αξηζκόο ηεο πξόζθιεζεο.
- Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ.
- Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα.
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο ζα ηνπνζεηήζνπλ Τπεχζπλε δήισζε (πνπ
εθάζηνηε ηζρχεη ζε εθαξκνγή θαη ησλ άξζξσλ 1 & 3 νπ Ν. 4250/26-03-2014 (Φ.Δ.Κ. 74/Α/26-032014) ηνπ Ν. 1599/1986), ζηελ νπνία αλαιπηηθά ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία
ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο, θαη ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα
δειψλεηαη φηη:
1. Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ ζπληξέρεη γηα ηνπο
πξνζθέξνληεο ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηα άξζξα 73 (παξ.
1,2 θαη 4) θαη 74 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα ηνπο νπνίνπο νη νηθνλνκηθνί θνξείο
απνθιείνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ.
2. Σεξνχλ φινπο ηνπ Διιεληθνχο Νφκνπο, ηνπο ζρεηηθνχο κε ηελ εξγαζία
(Δξγαηηθή- Αζθαιηζηηθή Ννκνζεζία).
3. Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο πξφζθιεζεο θαη ηνπο απνδέρνληαη πιήξσο θαη
αλεπηθχιαθηα.
4. Ζ Πξνζθνξά ζπληάζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ησλ
νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε.
5. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δηαγσγή
βάζεη απφθαζεο πνπ έρεη ηζρχ δεδηθαζκέλνπ, θαη φηη δελ έρνπλ δηαπξάμεη βαξχ
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
6. Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα απφ ηα
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο
ηνπο δξαζηεξηφηεηαο εθφζνλ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε ή θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο
ςεπδνξθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο.
7. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην.
8. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή.
9. Παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζεο ηνπο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε
απφθαζε ηεο Τπεξεζίαο γηα αλαβνιή, καηαίσζε ή αθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ.
10. Γελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθφζνλ
επηιεγνχλ.
11. Λακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηέηνηεο.
12. Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο δεζκεχνληαη γηα ηελ απαξέγθιηηε
ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ κε αξ. 2016/679 Καλνληζκνχ (ΔΔ) ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα.
13. Λακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθνκίζνπλ θάζε ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ,
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί.
Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο δχλαηαη λα δεηεζνχλ απφ ηνλ
κεηνδφηε, ζχκθσλα κε ηελ πεξί πξνκεζεηψλ λνκνζεζία θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Ζ πξνζθνξά λα είλαη θαζαξνγξακκέλε, ρσξίο δηνξζψζεηο, ζα θέξεη ζθξαγίδα ηεο επηρείξεζεο θαη
ππνγξαθή ηνπ πξνζθέξνληα.
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ
αλαπξνζαξκφδνληαη.
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Ωα απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο νη νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΩ ή πνπ
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΩ κε μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή,
κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 4412/2016.
Ζ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο κπνξεί λα παξαιεθζεί απφ ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ ή απφ
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ (www.xioshosp.gr) ή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ
Τγείαο (www.moh.gov.gr).

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ

Αληηθείκελν ηεο Πξόζθιεζεο είλαη ε επείγνπζα πξνκήζεηα ηξηώλ (3) 6-θαλαισλ
ειεθηξνθαξδηνγξάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γ.Ν. Υίνπ «θπιίηζεην», κε θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

1. Να είλαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ειεγρφκελν εμ’ νινθιήξνπ απφ
κηθξνυπνινγηζηέο
2. Να δηαζέηεη απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία
3. Να ιεηηνπξγεί κε ξεχκα 220 V / 50 Hz θαη κε επαλαθνξηηδφκελεο
κπαηαξίεο
4. Αληίζηαζε εηζφδνπ ηνπιάρηζηνλ 40MΩ .Δχξνο ζπρλνηήησλ 0,05 - 150
Hz θαη ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο ζηελ είζνδν κεγαιχηεξνο ησλ 7000
δεηγκάησλ αλά δεπηεξφιεπην θαη αλά θαλάιη.
5. Να δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ ζεξκηθψλ θεθαιψλ 6 θαλαιηψλ. Γπλαηφηεηα
εθηχπσζεο ζε 3, 4, θαη 6 θαλάιηα.
6. Σαρχηεηεο θαηαγξαθήο 5-10 - 12,5 - 25 & 50 mm/sec.
7. Δπαηζζεζία 5 - 10 - 20 mm/mV.
8. Να δηαζέηεη θχθισκα αλίρλεπζεο βεκαηνδφηε
9. Να δηαζέηεη θίιηξα γηα ην κπτθφ ηξφκν 25/35 Hz. Δπίζεο λα δηαζέηεη AC
Filter 50Hz.
10. Να δηαζέηεη ζηνλ standard εμνπιηζκφ πξφγξακκα δηάγλσζεο ελειίθσλ
θαη παίδσλ θαζψο θαη πξφγξακκα κεηξήζεσλ θαξδηνινγηθψλ
παξακέηξσλ.
11. Να δηαζέηεη έγρξσκε LCD νζφλε, 6’’ ηνπιάρηζηνλ, κε ιεηηνπξγία
παγψκαηνο, φπνπ λα απεηθνλίδνληαη θαη νη δψδεθα απαγσγέο
ηαπηφρξνλα.
12. Να δηαζέηεη πιήξεο θπζηθφ (φρη επί ηεο νζφλεο) αιθαξηζκεηηθφ
πιεθηξνιφγην.
13. Θα εθηηκεζεί λα έρεη δπλαηφηεηα δηθηχσζεο (Ethernet) αζχξκαηα κέζσ
ελζσκαηνχκελνπ USB Wi-Fi adapter.
14. Θα εθηηκεζεί λα απνζεθεχνληαη ζε εζσηεξηθή κλήκε κεγάινο αξηζκφο
ΖΚΓθεκάησλ.
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15. Καηά ηελ ιήςε ΖΚΓξαθήκαηνο εξεκίαο λα επηκεθχλεη απηφκαηα ηνλ
ρξφλν θαηαγξαθήο ζε πεξίπησζε αλίρλεπζεο ηπρνχζαο αξξπζκίαο.
16. Θα εθηηκεζεί λα δηαζέηεη ρεηξνιαβή κεηαθνξάο θαη λα είλαη ρακεινχ
βάξνπο.
17. Να δηαζέηεη πηζηνπνίεζε IEC 60601-2-25 ε νπνία εγγπάηαη πςειήο
πνηφηεηαο ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα.
18. Να ζπλνδεχεηαη απφ ηξνρήιαην ηξαπεδίδην, θαζψο θαη απφ
πνιχζπαζην
βξαρίνλα
ζηήξημεο,
κε
εξγνζηαζηαθή
πηζηνπνίεζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαισδίνπ αζζελνχο.
19. Γηα φια ηα πξνζθεξφκελα λα θαηαηεζνχλ πηζηνπνηεηηθά C.E. Mark

αο γλσξίδνπκε φηη:
ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα
κέξνο ηεο δεηνύκελεο πνζόηεηαο.
Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ νγδφληα (180) εκεξνινγηαθέο εκέξεο,
πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ζ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε φζνπο κεηνδφηεο απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπιεξσζεί ε ζπλνιηθή δεηνχκελε πνζφηεηα.
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά
βάζεη ηηκήο.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ηειηθφο κεηνδφηεο
επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο πνπ πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ
Ν.4412/2020, αθνχ θιεζνχλ φινη νη πξνζθέξνληεο πνπ είραλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο
πξνζθνξέο.
Ζ πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60)
εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ ηηκνινγίνπ, ηελ έθδνζε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο
πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κε
πξνυπφζεζε ηελ πξνζθφκηζε θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θαζψο θαη
ηπρφλ φπνηνπ άιινπ εγγξάθνπ δεηεζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία.
Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πξντφλησλ.
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ
παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200
παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε,
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ
παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο
ζχκβαζεο. (παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016)
Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ν. 2283/94, ΦΔΚ 151/Α/94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη).
Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην
Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ.
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Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηνχκελνο ηζρχεη.
Πξνζθνξέο πνπ δεηνχλ απαιιαγή απφ ηηο παξαπάλσ επηβαξχλζεηο, δελ ζα γίλνληαη
δεθηέο.
Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη έρεη εθηειεζηεί φηαλ νινθιεξσζεί ε παξάδνζε ησλ εηδψλ,
γίλεη ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο θαη εθπιεξσζνχλ νη ηπρφλ ινηπέο
ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο, απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε.
Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη εγγπεηηθή
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο
ρσξίο ΦΠΑ θαη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηελ παξάδνζε ηεο πξνκήζεηαο.
Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο κε θαηαθύξσζεο – ζπκβαζηνπνίεζεο θαη
απνξξόθεζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο δεηνχκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε πνζφηεηαο.
ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΔΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο,
λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο
θαηαζηάζεηο απνθιεηζκνχ σο νξίδνληαη απφ ηνλ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξνχζα θαη,
σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο
ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/EE, ε νπνία έρεη
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο
δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
ΜΑΣΑΙΩΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο
ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα
ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ
εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412.

Η Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία:
Λφγσ ηνπ επείγνληνο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαη λα
επηηαρχλνληαη νη δηαδηθαζίεο, ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληαία,
ρσξίο δηάθξηζε ζηαδίσλ/θάζεσλ (Αμηνιφγεζε Γηθαηνινγεηηθψλ, Αμηνιφγεζε Σερληθήο
Πξνζθνξάο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο).
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο ζα πξέπεη λα
κεξηκλήζνπλ ώζηε λα ζπγθεληξώζνπλ εγθαίξσο ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθύξσζεο (ηα
νπνία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ παξνύζα πξόζθιεζε).
Λόγσ ηνπ επείγνληνο κεηά ηελ έθδνζε ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ζα δνζεί
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πξνζεζκία ηξηώλ (3) εκεξώλ ζηνλ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά
θαηαθύξσζεο (ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην 41ν άξζξν ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ
Πεξηερνκέλνπ Α’ 84/13-04-2020) θαη ηελ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
1. Απφζπαζκα Πνηληθνχ Μεηξψνπ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ηνπ Γηαρεηξηζηή ηεο
εηαηξείαο ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ θαζψο θαη φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ.. εάλ
πξφθεηηαη γηα Α.Δ.
2. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε αξρήο, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαηά
ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο (ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην
άξζξν 104 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη πσο είζαζηε
ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ζαο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά
ηακεία θαη φινπο ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ππνρξενχζηε ζηελ
θαηαβνιή εηζθνξψλ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο:
- Αθνξά ηνπο θνξείο θχξηαο & επηθνπξηθήο αζθάιηζεο,
- Αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε, κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
εξγαζίαο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ,
-Αθνξά ην ίδην ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ δηνηθνχλ ή
εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία
3. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρύ θαηά ην
ρξόλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ζαο (ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην
άξζξν 104 παξ.1 ηνπ Ν.4412/2016) απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είζηε ελήκεξνη σο
πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζαο.
4. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην κε έθδνζε έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο
εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
5. Απφζπαζκα ΓΔΜΖ, έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζε ηνπ Γ..
ζε πεξίπησζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ.
6. Πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, απφ ην
αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην
λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη
απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ
φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην
Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά
πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο
ζε εθθαζάξηζε. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ
πηζηνπνηεηηθνχ ιφγσ ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ , ζα θαηαηίζεηαη ππεχζπλε δήισζε
ηνπ Ν. 1599/1986 αξκνδίσο ππνγεγξακκέλε.
7. Απνδεηθηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ κε έθδνζε
έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.
8. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ή ηνπ δηαρεηξηζηή φηη δελ έρεη επέιζεη
θακία κεηαβνιή ζηελ εηαηξεία κε εκεξνκελία ζχληαμεο κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο
πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ.
9. Πηζηνπνηεηηθό απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο
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Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ
ηελ ππνβνιή ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ
έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ
πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο ή αίηεζεο
ζπκκεηνρήο. Μέρξη ηε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην
πηζηνπνηεηηθφ ΔΠΔ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από ππεύζπλε δήισζε ηνπ
νηθνλνκηθνύ θνξέα, ε νπνία έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο,
ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ (Ν.4412/2016, άξζξν 80 παξ.2γ θαη άξζξν 376 παξ.17 φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη).

Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ ΣΟΤ Γ.Ν. ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»
α/α
ΔΛΔΝΖ ΒΟΤΣΗΔΡΟΤ
Γ/ΝΣΡΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ
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