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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο
Επωνυμία

Γενικό Νοςοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

Ζλενασ Βενιηζλου 2

Ρόλθ

Χίοσ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

82132

Χϊρα

GR (HELLAS)

Κωδικόσ ΝUTS

EL413

Τθλζφωνο

2271350258

Φαξ

2271044311

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

promithion@xioshosp.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Μ.Βαλανιδά, Β.Ραγοφδθ

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.xioshosp.gr

Τόποσ διεξαγωγισ

Γραφείο Ρρομθκειϊν Νοςοκομείου Χίου

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Νοςοκομείο είναι Ν.Ρ.Δ.Δ. και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υγειονομικϊν υπθρεςιϊν.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό, όπωσ αναφζρεται λεπτομερϊσ κατωτζρω (παρ. 1.4):
Θ ςφμβαςθ ανατίκεται από Κεντρικι Αρχι Αγορϊν (ΚΑΑ).
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν
διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)

Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr

γ)

Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: promithion@xioshosp.gr

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε
Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Βορείου Αιγαίου, Κωδ. ΣΑ: ΕΡ0881. Θ δαπάνθ για τθν
παροφςα ςφμβαςθ κα βαρφνει τθν με ΚΑΕ: 9349 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του φορζα, οικονομικοφ ζτουσ 2018.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου
2017ΕΡ08810033).
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Ρράξθσ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΝΟΣ ΨΘΦΙΑΚΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΧΙΟΥ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα « 2014-2020» με βάςθ τθν απόφαςθ
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ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 1734/27-7-2017 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του Ε.Ρ. Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου και ζχει
λάβει κωδικό MIS 5007904.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Τ.Ρ.Α. -ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και θ τοποκζτθςθ ενόσ ςφγχρονου ψθφιακοφ ςτεφανιογράφου ςτο Γενικό
Νοςοκομείο Χίου.
Το προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) :
33111721-1
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 450.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 17 % (προχπολογιςμόσ
χωρίσ ΦΡΑ: 384.615,39€ ΦΡΑ : 65.384,61€).
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται εκατόν είκοςι (120) θμζρεσ για τθν παράδοςθ, τοποκζτθςθ, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ
και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του Στεφανιογράφου και για δφο (2) ζτθ για τθν εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αυτοφ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ

1.4 Θεζκηθό πιαίζην
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ
κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το Ν.4497/2017 (Αϋ171/13-11-17)
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και
άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) –
δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν
του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ
διατάξεισ του άρκρου 1,
 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν
καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»
 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με
κλιρωςθ»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των
κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και
άλλεσ διατάξεισ»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ
διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ..,
του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ
ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν
τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του
Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ
λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13
ζωσ 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”

-

του Ν.2286/1996 «Προμικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ αυτόσ
τροποποιικθκε και ιςχφει,



του Ν.3204/2003 «Περί τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ Νομοκεςίασ για το ΕΤ και ρυκμίςεισ άλλων
κεμάτων τθσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ» άρκρο 14, παράγραφοσ 3,



του Ν.3329/2005 «Εκνικό φςτθμα Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και λοιπζσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 81Α), όπωσ
τροποποιικθκε, ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει ςιμερα,
του Ρ. . 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερνθτικά όργανα»,
του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202Α) «Αρχζσ και κανόνεσ για τθν εξυγίανςθ τθσ λειτουργίασ και τθν ανάπτυξθ βαςικϊν
τομζων του εμπορίου και τθσ αγοράσ – Θζματα υπουργείου Ανάπτυξθσ», άρκρο 35,





του Ν.3580/2007 «Προμικειεσ Φορζων εποπτευόμενων από το Τπουργείο Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 134Α) όπωσ ιςχφει ςιμερα,



του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66Α), μζροσ Γϋ «Λοιπζσ Διατάξεισ», άρκρο 24,



του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41Α) «Νόμοσ αρμοδιότθτασ Τπουργείων Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Εργαςίασ
και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για εφαρμογι του νόμου «Ζγκριςθ των χεδίων υμβάςεων Χρθματοδοτικισ
Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Σαμείου Χρθματοπιςτωτικισ τακερότθτασ (Ε.Σ.Χ..), τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του χεδίου του Μνθμονίου υνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ
Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ
μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» και άλλεσ διατάξεισ»,



του άρκρου 64 «υντελεςτζσ παρακράτθςθσ φόρου» του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) «Φορολογία ειςοδιματοσ,
επείγοντα μζτρα εφαρμογισ του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ»,

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ»


τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)», τθν υπ’ αρικ. 11081/14-12-2011 Υπουργικι Απόφαςθ ςχετικά με «Ζγκριςθ ςυγκρότθςθσ
ςυλλογικϊν οργάνων, για τθ διεξαγωγι διαγωνιςμϊν, των Φορζων του άρκρου 9, παρ. 1 του Ν 3580/2007»,



ηην ςπ’ απιθ. 1862/8-3-2012 Κοινή Απόθαζη ηων Τποςπγών Ανάπηςξηρ, Ανηαγωνιζηικόηηηαρ &
Ναςηιλίαρ, και Τγείαρ & Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ, ζσεηικά με ηον Κανονιζμό διεξαγωγήρ Ζλεκηπονικών
Πλειζηηπιαζμών ζηοςρ Γιαγωνιζμούρ ηος Π.Π.Τ.Τ. (ΦΔΚ 680/Σεύσορ Β΄/8-3-2012),
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ηην ςπ’ απ. 1108437/2565/ΓΟ/15-11-2005 Απόθαζη ηος Τθςποςπγού Οικονομίαρ και Οικονομικών
«Καθοπιζμόρ Χωπών ζηιρ οποίερ λειηοςπγούν εξωσώπιερ εηαιπείερ» (ΦΔΚ Β' 1590 /16-11-2005),
ηην Κ.Τ.Α. 15523/2006 (ΦΔΚ 1187/η.Β΄/31-8-2006) «Αναγκαία ζςμπληπωμαηικά μέηπα εθαπμογήρ ηων
Κανονιζμών (ΕΚ) ςπ΄απιθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 ηος Εςπωπαϊκού
Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος και εναπμόνιζη ηηρ οδηγίαρ 2004/41/ΕΚ Εςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και
ηος Σςμβοςλίος»,

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι
απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του
αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
 Το 4963/5-10-16 ζγγραφο Ρροζδρου τθσ ΕΡΥ : «Ρρομικειεσ από τουσ φορείσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 3580/07Κακοριςμόσ ΚΑΑ.
 Τθν με αρικμ. Θ14/Δ.Σ.26/26-10-2017 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου Χίου με τθν οποία
εγκρίνεται θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ
 Τθν με αρικμ. 632/3-10-2017 απόφαςθ τθσ Διοικιτριασ του Γ.Ν. Χίου με τθν οποία ορίηονται τα μζλθ τθσ επιτροπισ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.


Τθν από 14-12-2017 διαβοφλευςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν με μοναδικό κωδικό διαβοφλευςθσ τθσ Διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 17DIAB000002486

 Τθν με αρικμ. 1/03-01-2018 (ΑΔΑ Ω3Χ3469073-705) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γεν. Νοςοκομείου Χίου με
τθν οποία εγκρίνονται οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
 Τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με αρ.πρωτ.187 και ΑΔΑ 61ΞΟ469073-Ι5Ξ
 Τθν με αρικμ. πρωτ. ΟΙΚ 220/06-02-2018 Σφμφωνθ Γνϊμθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 12θ Μαρτίου 2018 και ϊρα 23:00
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων
(Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , τθν 16θ Μαρτίου , θμζρα
Ραραςκευι και ϊρα 10:00π.μ.

1.6 Γεκνζηόηεηα
Α.
Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 09/02/2018 ςτθν Υπθρεςία
Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.
Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 51066
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν.
4412/2016 : εφθμερίδα <<ΡΟΛΙΤΘΣ>>
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2
του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :
www.xioshosp.gr: ςτισ 14/02/2018.
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Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τoν ανάδοχο του ζργου.

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο
Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ
που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν
κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ
τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το
ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ
τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
θ με αρ. πρωτ. 66/2017 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ
προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ
πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω
ςυςτιματοσ.
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν –
διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν
ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό
αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν
παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, β) όταν τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία κατάλλθλων
προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γιώζζα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ
Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα
μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ
.
διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδαπά ιδιωηικά έγγπαθα μποπούν να ζςνοδεύονηαι από μεηάθπαζή ηοςρ
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ζηην ελληνική γλώζζα επικςπωμένη είηε από ππόζωπο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ ηηρ εθνικήρ νομοθεζίαρ είηε από ππόζωπο
καηά νόμο απμόδιο ηηρ σώπαρ ζηην οποία έσει ζςνηασθεί ηο έγγπαθο.

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να
υποβάλλονται και ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Δγγπήζεηο
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα
κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα
τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω
παραγράφου.
Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον και επί ποινι απόρριψθσ τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που
καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ
ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται
και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν
εγκυρότθτά τουσ.

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε
περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από
τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ,
κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

11

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 7.692 ευρϊ (Επτά
χιλιάδεσ εξακόςια ενενιντα δφο Ευρϊ).
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 17/04/2019, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του
ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε με τθν περ. 4 του άρκρου 107 του ν.4497/2017 (Αϋ171)
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,
παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα
προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα
μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο
1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ
δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα
άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο
άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν
εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ
ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι
απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
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Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικϊν
κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τον
Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ
εκπροςϊπουσ τουσ.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι
ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με
διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ
ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων
τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν
ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί
ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ
ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει
τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα
ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με
άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να
κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα κατά τθν
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να
κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
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(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν
εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ
αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να
παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν
τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο
του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του
λειτουργίασ
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι
ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
2.2.3.5. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ
διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ
2.2.3.6. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να
αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε
εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ
τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο
εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016,
θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι
βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι
εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά
μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι
οικονομικοί φορείσ υποχρεοφνται επί ποινι απόρριψθσ να διακζτουν/ παρζχουν:
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α) τα τρία τελευταία ζτθ, ιτοι τα ζτθ 2015,2016 και 2017 μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ο οποίο ανζρχεται ςε φψοσ
ίςο με αυτό τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ιτοι 450.000,00€
και
β) αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι επαγγελματικϊν κινδφνων ποςό (700.000,00€) νόμιςμα (ευρϊ)
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί
φορείσ απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ κατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, ιτοι 2015, 2016 και 2017 να
ζχουν εκτελζςει τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ ςε δθμόςιο Νοςοκομείο, φψουσ
450.000,00€ και άνω.
Ο υποψιφιοσ προμθκευτισ οφείλει να διακζτει ςυγκροτθμζνθ Τεχνικι Υπθρεςία για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και
τθν πλιρθ εκπαίδευςθ-εκμάκθςθ του προςωπικοφ (χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλζον υποχρεοφται να διακζτει ςτθν
Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν πλιρθ ςυντιρθςθ-επιςκευι του εξοπλιςμοφ. Και ςτισ δφο
περιπτϊςεισ το αντίςτοιχο τεχνικό προςωπικό κα είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο με πιςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ και
εξουςιοδότθςθ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC.
Τζλοσ ο υποψιφιοσ προμθκευτισ εγγυάται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων και πιςτοποιθμζνων από τον
καταςκευαςτικό οίκο ανταλλακτικϊν και κφρια τθν διάκεςθ αυτϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για πλιρθ
λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ.
2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν επί ποινι απόρριψθσ να ςυμμορφϊνονται
με:
α) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ΕΝ ISO 9001
β) Σφςτθμα Διαχείριςθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ 18001
γ) Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ EN ISO 14001.
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ
παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ
ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι
κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τθν
απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ
οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν
ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ
παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,
προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα
Ραράρτθμα ΙΙ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Ραραρτιματοσ 1
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ
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εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ
παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι
το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο
να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ.
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),
υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ
παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα
με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι
πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο
τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που
θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω
πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό
μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ.
Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ
ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ οικονομικοί
προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο
ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ
κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ+.
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό
πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ,
εκδίδονται από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν
ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το
δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ
κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό
περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.
Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα
οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.
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Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το
πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι,
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ
του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται
τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και
Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν
εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφοράσ.
δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι
ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ
εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να
προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και
τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ
εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τθσ, ονομαςτικζσ
μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι
ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι
καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν,
που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν ζχει ονομαςτικζσ
μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ
μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με
1%), ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει τθ δυνατότθτα
υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία.
Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ
τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005».και
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του
απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ
Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ.
Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται
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τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Β.3. οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο
λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν κατάλογο των
αντίςτοιχων ςυμβάςεων προμικειασ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ που εκτελζςτθκαν κατά τθν τελευταία τριετία, με
αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ, του δθμόςιου παραλιπτθ, κακϊσ και πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ
κάκε ςφμβαςθσ.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα εν ιςχφ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ
καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ
νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω οικονομικϊν
φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που
εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ
επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ υποβολισ
των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωςθ
δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι
ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
ΟΜΑΔΑ Α :ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ, ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ
Α/Α

ΚΡΙΣΗΡΙΟ i ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΕΦΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΥΟΡΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ, βi

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ, σi

i = 1

Γεννήτρια Ακτίνων Φ

8%

i = 2

Ακτινολογική Λυχνία

8%
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i = 3

Αγγειογραφική Ανάρτηςη

10 %

i = 4

Εξεταςτική Σράπεζα

i = 5

Χηφιακό ςύςτημα
ανιχνευτή

i = 6

Τπολογιςτικό Χηφιακό ύςτημα

i= 7

ταθμόσ Χηφιακήσ Επεξεργαςίασ Εικόνασ και
Διάγνωςησ

7%

i= 8

Παρελκόμενοσ Εξοπλιςμόσ

4%

5%
απεικόνιςησ

με

επίπεδο

16 %
12 %

Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α στο σύνολο

70 %

ΟΜΑΔΑ Β: ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΤΧΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ, βi

ΤΝΣΕΛΕΣΗ
ΒΑΡΤΣΗΣΑ
ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ, σi

i = 9

Φρόνοσ Παράδοςησ

3%

i = 10

Πρόγραμμα εκπαίδευςησ για τουσ χρήςτεσ
(ιατρούσ – φυςικούσ – τεχνολόγουσ) και τουσ
τεχνικούσ ΒΙΣ : δομή και πληρότητα εκπαίδευςησ,
προςφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευςησ και αριθμόσ ατόμων (τεχνικοί –
χρήςτεσ) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
πρόταςη για περιςςότερεσ τησ μιασ εκπαιδεύςεισ
ςε προςωπικό (χρήςτεσ) του ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ μέςα
ςτην δεκαετία από την οριςτική παραλαβή.

4%

i = 11

Περίοδοσ εγγύηςησ καλήσ λειτουργίασ : Διάρκεια

15 %

i = 12

Περίοδοσ πλήρουσ ςυντήρηςησ - επιςκευών :
Διάρκεια και όροι : προτεινόμενη διάρκεια ςε έτη,
όροι τησ εξυπηρέτηςησ μετά την πώληςη (after
sales service) δηλ. οργάνωςη εταιρείασ για την
παροχή τεχνικήσ υποςτήριξησ και service μετά την
πώληςη, εγγύηςη εξαςφάλιςησ ανταλλακτικών
πέραν τησ δεκαετίασ από την οριςτική παραλαβή,
προτεινόμενοσ
χρόνοσ ακινητοποίηςησ
του
ςυγκροτήματοσ (downtime) και προτεινόμενεσ
ποινικέσ ρήτρεσ ςτην διάρκεια τησ περιόδου
ςυντήρηςησ.

8%

Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β στο σύνολο

30%

Για κάκε προςφορά βακμολογοφνται τα επί μζρουσ κριτιρια των ομάδων αυτόνομα με βάςθ τουσ 100 βακμοφσ. Θ
βακμολογία ενόσ κριτθρίου είναι 100 για τισ περιπτϊςεισ που καλφπτονται ακριβϊσ οι όροι και οι απαιτιςεισ τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Θ βακμολογία αυτι μπορεί να αυξάνεται μζχρι 120 βακμοφσ για τισ περιπτϊςεισ που υπερκαλφπτονται οι ωσ
άνω όροι και απαιτιςεισ.
Αφοφ γίνει θ βακμολόγθςθ των υποκριτθρίων του κάκε κριτθρίου, όπωσ αυτά αναλυτικά δίδονται ςτον πίνακα τεχνικϊν
προδιαγραφϊν του Ραραρτιματοσ Α’ για τθν Ομάδα Α, και ςτο Ρίνακα Κ για τθν Ομάδα Β), ακροίηεται θ βακμολογία των
υποκριτθρίων και ακολοφκωσ εξάγεται ο μζςοσ όροσ βακμολογίασ ανά κριτιριο.
Ο μζςοσ όροσ αυτόσ ςυνιςτά τθν βακμολογία βi του κάκε κριτθρίου.
Σε όλουσ τουσ ανωτζρω υπολογιςμοφσ θ ςτρογγυλοποίθςθ φκάνει ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο. Το τρίτο δεκαδικό ψθφίο
αποκόπτεται όταν ζχει τιμζσ, 1, 2, 3, 4, ςτρογγυλεφεται δε προσ τα άνω όταν ζχει τιμζσ 5, 6, 7, 8, 9.
H ςτακμιςμζνθ βακμολογία του i κριτθρίου τϊρα, είναι το γινόμενο τθσ βακμολογίασ βi του κριτθρίου που λαμβάνει από
τθν Ε.Δ.Δ. επί τον ςυντελεςτι βαρφτθτασ ςi του κριτθρίου όπωσ αυτόσ δίνεται ςτον ανωτζρω Ρίνακα Κ, ιτοι :
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ηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ i θξηηεξίνπ = (βi * ζi)

(ΣΤΠΟ 1)

όπου i = 1,2,3….12 , ο α/α του κριτηρίου
Θ Συνολικι Βακμολογία (Βj) τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ είναι το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν
όλων των κριτθρίων που περιζχει ο ωσ άνω Ρίνακασ, όπωσ προκφπτουν από τον Τφπο 1 ανωτζρω, ιτοι :

πλνιηθή Βαζκνινγία Βj ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ηνπ j πξνζθέξνληνο
Βj=  (βi * ζi)

(ΣΤΠΟ 2)

όπου i = 1,2,3….12 , ο α/α του κριτηρίου
όπου :
j = 1, 2 … αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι αυτό το ςτάδιο και δεν απερρίφκθςαν κατά
τθν τεχνικι αξιολόγθςθσ
i = 1, 2, …,12 ο αφξων αρικμόσ (α/α) του υπό ανάλυςθ κριτθρίου
ΕΔΑΦΙΟ Δ.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ακολουκεί ο ζλεγχοσ των οικονομικϊν προςφορϊν.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ/ελζγχου των τεχνικϊν και οικονομικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι Διενζργειασ
Διαγωνιςμοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υπολογίηει, τισ ανθγμζνεσ τιμζσ ςφγκριςθσ Λj των αποδεκτϊν προςφορϊν και κατατάςςει
τισ προςφορζσ αυτζσ ςε Συγκριτικό Ρίνακα με αφξουςα ςειρά του Λj, λαμβανομζνων υπ’ όψιν μζχρι δφο (2) δεκαδικϊν
ψθφίων, αποκόπτοντασ το τρίτο ι ςτρογγυλεφοντασ προσ τα πάνω όπωσ αναφζρεται και προθγουμζνωσ, ςφμφωνα με τον
παρακάτω τφπο :

Λj= Κj / Βj(ΣΤΠΟ

3)

όπου :

Λj θ Ανθγμζνθ Τιμι Σφγκριςθσ τθσ προςφοράσ του j προςφζροντοσ,
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όπωσ προκφπτει από τον τφπο (3) άνω

Kj θ Συνολικι Τιμι Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ θ οποία δίδεται από τον τφπο :
Kj = Π j + [  j* 0,75 ] = Π j + [ Σ1 j*(10-ξ j) ] * 0,75

(ΣΤΠΟ 4)

δθλαδι προκφπτει ωσ άκροιςμα :
α)τθσ προτεινόμενθσ τιμισ προμικειασ – εγκατάςταςθσ – παράδοςθσ ςε πλιρθ λειτουργία, Ρj, όπωσ αυτι
ςυμπλθρϊκθκε από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο : «ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΧΩΙΣ ΦΡΑ,
(ολογράφωσ), Ρ» του ΡΙΝΑΚΑ Ρ1 του παραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ και περιζχεται ςτον ςφραγιςμζνο
επιμζρουσ φάκελο με τθν ζνδειξθ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ και
β)τθσ προτεινόμενθσ ςυνολικισ τιμισ πλιρουσ ςυντιρθςθσ για μία δεκαετία, Σj, όπωσ αυτι ςυμπλθρϊκθκε
από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ ΡΛΘΟΥΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΘΣ (ολογράφωσ), Σ»
τθσ ςτιλθσ 3 (χωρίσ ΦΡΑ) και τθσ γραμμισ α/α 3, του ΡΙΝΑΚΑ Ρ2 του παραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ,
προκφπτει από τον τφπο : Σj = Τ1 j* (10-ρ j) και περιζχεται ςτον ςφραγιςμζνο επιμζρουσ φάκελο με τθν
ζνδειξθ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, πολλαπλαςιαςμζνθ επί τον ςυντελεςτι 0,75
όπου j= 1, 2 … αρικμόσ προςφερόντων των οποίων οι προςφορζσ ζχουν φκάςει μζχρι αυτό το ςτάδιο και
δεν απερρίφκθςαν κατά τθν τεχνικι αξιολόγθςθ
Τ1j είναι θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, χωρίσ ΦΡΑ, για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προτείνει ο j προςφζρων και ςυμπλθρϊνει ςτο αντίςτοιχο
πεδίο (ςτιλθ 3 και γραμμι α/α 1) του πίνακα Ρ2 του παραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
ρj θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ οποία πρζπει να
αναγραφεί από τον j προςφζροντα ςτο πεδίο τθσ ςτιλθσ 6 και τθσ γραμμισ α/α 1, του πίνακα Ρ2 του
παραρτιματοσ IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

ΣΒj θ Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ του j προςφζροντοσ, όπωσ

προκφπτει από τον Τφπο

(2) ανωτζρω
Συμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά,
Ωσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, είναι εκείνθ που
παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο τθσ Συνολικισ Τιμισ Ρροςφοράσ Kj προσ τθν Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
ΣΒj δθλ. εκείνθ με τθν μικρότερθ ανθγμζνθ τιμι ςφγκριςθσ Λj.
Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ περιςςότερων από μία προςφορϊν, αυτζσ κατατάςςονται κατά φκίνουςα ςειρά τθσ Συνολικισ
Βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ΣΒj και προκρίνεται θ προςφορά με τθν μεγαλφτερθ Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ
Ρροςφοράσ. Με βάςθ τθν τελικι κατάταξθ των προςφορϊν που ζχει προκφψει από τθν παραπάνω διαδικαςία, προκρίνεται
ωσ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ του Ζργου ο πρϊτοσ ςτθν κατάταξθ του Συγκριτικοφ Ρίνακα.
Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια.

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ
2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ
προμικειασ .
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά,
απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν
Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν
Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο
χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ
που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ
τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται
αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το
άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο
Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του
διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ
και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του
οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του
που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι
του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν
οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία
υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά)
πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ
νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, όπωσ
περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται από αυτόν
θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με
μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται
υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία
τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014.
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Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ
Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν
θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται
να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία
που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016
και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων τφπου XML και PDF,
ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.
Οδθγίεσ για το ΕΕΕΣ (ESPD) δίδονται ςτον διαδικτυακό τόπο: http://www.promitheus.gov.gr
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν
θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ.
εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι υπογραφι.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε οικονομικό φορζα που
ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ
Ι τθσ Διακιρυξθσ,
περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα
και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο
ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα.
Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε
τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ
πξνζθνξώλ
Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ.
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί
αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν
θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία ςε μορφι pdf.+
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ. (παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016)
Ειδικότερα:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεωσ τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται ( άρκρο 4 του Ν.
4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Χαρτόςθμο 3% επί τθσ κράτθςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ και ΟΓΑ 20% επί τθσ κράτθςθσ του χαρτοςιμου.
γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.) ςφμφωνα με τθν Κ.Υ. με αρικμ. 1191/14-32017/ΦΕΚ 151/Α/94, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει).
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το
ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
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Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ
ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ όπωσ αυτόσ κακορίηεται από τθν ανακζτουςα αρχι
(παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016).
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.
2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ
λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α
του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ
τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν
να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο
του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται
με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε
περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ
παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3.
(Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ
προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1.
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ
παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι
εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ
εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102
του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ
ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και
ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και
αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το
άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» ςτισ 16/03/2018 και
ϊρα 10:00π.μ.
Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που κα
ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο ςτάδιο αποκτά
πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε
προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι
δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ,
ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ
αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων
διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου.
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν
πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν
προςφορϊν, με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,
το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ
ζγκριςθ.
Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι Ρροςφορά» επικυρϊνονται με
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί
προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που
ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ
του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι
εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία μεταξφ δφο ι
περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
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Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ
Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι
προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ

δηθαηνινγεηηθώλ

πξνζσξηλνύ

αλαδόρνπ

-

Γηθαηνινγεηηθά

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει
ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα
προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ,
ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για
δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου , καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω
δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ
ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ
παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ
οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4
-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν Επιτροπι του
Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε
για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ
εκπτϊτου. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ επικυρϊνονται
με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου
και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100
του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τθν επόμενθ
παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν
ςωρευτικά τα κάτωκι:
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α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ βοθκθμάτων και
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα
δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ .

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία,
κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με
τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά.

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία
Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι
ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά
τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ
που δικαιολογοφν το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15)
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ γ)
δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του
ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό
τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό
ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ
θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα υπζρ του
Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε
περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί
τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι
ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ
δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366
του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου
τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου
τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ
προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του
παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε
αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων τθσ
αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι
παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
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Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ
αποφανκεί διαφορετικά.

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ
λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ.
Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από
γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.

ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

4.1 Δγγπήζεηο
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν.
4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι
κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν
παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ
είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ
ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται
ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ
ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων
και του εκπροκζςμου.
Με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τθν
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ με Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Λειτουργίασ πρζπει να είναι ποςοφ ίςου με το 7% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ του ςυγκροτιματοσ.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ. Ο
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο τθσ
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά δφο (2) μινεσ, κατά ςυνζπεια θ ιςχφσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ
Λειτουργίασ κα είναι 24 (μινεσ) +2 μινεσ.
Για το εν λόγω διάςτθμα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουκα, τα οποία υποχρεοφται να ακολουκιςει χωρίσ καμία
αποηθμίωςθ ι αμοιβι εκ μζρουσ τθσ Α.Α. :
α.- Τθν καλι και αποδοτικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ ςε όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων ετθςίωσ. Θ εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Ο
χρόνοσ αυτόσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και
ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.
β.-Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν κα ευκφνεται για καμιά βλάβθ του εξοπλιςμοφ προερχόμενθ από τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του
και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ,. Θ εργαςία για τα ωσ άνω κα είναι άριςτθσ
ποιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, του βακμοφ ακρίβειασ που απαιτεί ο ςυγκεκριμζνοσ
εξοπλιςμόσ και τθσ κζςθσ ι του τρόπου λειτουργίασ του ενϊ και τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα
από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αποδεδειγμζνθ παράλειψθ ι αμζλεια του αναδόχου να κάνει τισ πιο πάνω ενζργειεσ, αυτζσ
κα τισ κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου ι κα γίνουν με άλλο τρόπο που κα αποφαςίηεται
από το Πργανο Λιψθσ Αποφάςεων.
γ.-Στθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ.
δ.-Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ιςχφουν οι ίδιεσ υποχρεϊςεισ και όροι και οι ίδιεσ ποινικζσ ριτρεσ με
αυτζσ που ιςχφουν κατά τθν περίοδο ςυντιρθςθσ.
ε.-Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να παρζχει κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ όλεσ τισ επικαιροποιιςεισ (updates,
patches) του Καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).
ςτ.- Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλάβθσ
κλπ.
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η.- Για τθν εφαρμογι όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμα ςτθν Ελλάδα ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τόςο κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και
εξουςιοδότθςθ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ του ςυγκεκριμζνου ςυγκροτιματοσ, όςο και δεςμεφεται ότι κα
εξαςφαλίηει τθν φπαρξθ και προςκόμιςθ ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικοφ χρειαςτεί, για το ςυγκρότθμα, κατόπιν
ζγγραφθσ παραγγελίασ τθσ Υπθρεςίασ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, βλαβϊν και ςυντιρθςθσ που κα
παρακολουκείται και κα υπογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τον τεχνικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο
θμερολόγιο κα καταγράφονται όλεσ οι βλάβεσ, τα αίτια τουσ, οι ενζργειεσ αποκατάςταςι τουσ από τθν πλευρά του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κακϊσ και ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά και κα
ςτζλνεται φαξ για τθν βλάβθ οπότε από τθν 08.00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ κα αρχίηει θ μζτρθςθ του χρόνου
ακινθτοποίθςθσ. Εργάςιμθ θμζρα κεωροφνται και οι Αργίεσ και τα Σαββατοκφριακα.

4.2 πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και
ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο
Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται
ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων
τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4 Τπεξγνιαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα
ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ,
εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε
νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/
υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,
οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α)
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,
υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον,
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ
ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου
οργάνου

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο
4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά
τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, που κα
απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ
Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο
διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου του ςυγκροτιματοσ.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,
μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα
τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ
ΟΓΑ
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί
του κακαροφ ποςοφ.

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο
5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι
αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο
παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:
α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι
εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου
τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα
υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι αντικατάςταςθ των υλικϊν,
με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο
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χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ
και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων 5.2
(Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν –
αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ
6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τον προσ προμικεια εξοπλιςμό, ιτοι τον νζο ψθφιακό ςτεφανιογράφο ςε
πλιρθ λειτουργία εντόσ εκατόν είκοςι (120) θμερϊν. Το χρονικό αυτό διάςτθμα κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί και θ ςχετικι
εκπαίδευςθ του προςωπικοφ που κα υποδείξει το Νοςοκομείο
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου
207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο
παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ των υλικϊν
και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ
θμζρεσ νωρίτερα.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν υπθρεςία
αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ
ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε.

6.2 Δγθαηάζηαζε Δμνπιηζκνύ
Ο χϊροσ που κα εγκαταςτακεί ο νζοσ ψθφιακόσ ςτεφανιογράφοσ (όπωσ αυτόσ φαίνεται ςτο παράρτθμα VII), είναι ο
προςτατευμζνοσ (μονωμζνοσ) από άποψθ ακτινοβολιϊν χϊροσ, που είναι ιδθ παροπλιςμζνοσ ο εκτόσ λειτουργίασ παλιόσ
αξονικόσ τομογράφοσ του νοςοκομείου (οίκου Toshiba). Στισ υποχρεϊςεισ του προμθκευτι, είναι θ απεγκατάςταςθ και
διαχείριςθ ανακφκλωςθσ, με διαδικαςίεσ που θ ςχετικι νομοκεςία ορίηει, του ςυγκεκριμζνου αξονικοφ τομογράφου. Τα
ζγγραφα - παραςτατικά που αποδεικνφουν τθν ανακφκλωςθ, κα κοινοποιθκοφν ςτο Νοςοκομείο.

6.3 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ
6.3.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με
τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί
και ο ανάδοχοσ.
Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – οριςτικό- παραλαβισ
του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και
ςτουσ αναδόχουσ.
Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλειπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ ελζγχουσ που
πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια
επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του
ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που διενεργικθκαν από
πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων
αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων
τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτζλεςμα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ.
Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα αποτελζςματα τθσ κατϋ
ζφεςθ εξζταςθσ.
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6.3.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται εντόσ χρονικοφ
διαςτιματοσ δζκα (10) θμερϊν, εκτόσ εάν θ αρμόδια επιτροπι, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, γνωςτοποιιςει ςτθν
διοίκθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κακϊσ και ςτον προμθκευτι τουσ λόγουσ κακυςτζρθςθσ ζκδοςθσ του ςχετικοφ
πρωτοκόλλου παραλαβισ και τον χρονοδιάγραμμα που κα χρειαςτεί για τθν ςφνταξθ αυτοφ.
Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν επιτροπι παραλαβισ
μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των
δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ
μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι
προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου
οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν
παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει
τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.4 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην
εμσηεξηθό
Ο προμθκευτισ αμζςωσ μετά τθν φόρτωςθ των προσ παράδοςθ υλικϊν, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα
αρχι τα ςτοιχεία φόρτωςθσ, όπωσ ο αρικμόσ των κιβωτίων, τα επϋ αυτϊν ςθμεία και αρικμοί, τθν φορτωκείςα ποςότθτα και
το αντίςτοιχο βάροσ, κακϊσ και τθν πικανι θμερομθνία άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου ςτο Νοςοκομείο.

6.5 Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε
6.5.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με απόφαςθ του
αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με
άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
6.5.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και
υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει
ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6.5.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3 του άρκρου 213
του ν. 4412/2016.

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο
Ο προσ προμικεια Ψθφιακόσ Στεφανιογράφοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον δφο (2)
ετϊν.
Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του αντικειμζνου τθσ
προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να
αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά
τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και
παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν
εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά.
Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο
αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου
χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε
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περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι
κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται
από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΑΚΗ
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο
(πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ
ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ

Συγκρότθμα Ψθφιακισ Καρδιοαγγειογραφίασ αποτελοφμενθ από
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεννιτρια ακτίνων – X
Ακτινολογικι λυχνία
Αγγειογραφικι ανάρτθςθ (ςτατϊ)
Εξεταςτικι τράπεηα
Ψθφιακό ςφςτθμα απεικόνιςθσ με επίπεδο ανιχνευτι (flat panel)
Υπολογιςτικό ψθφιακό ςφςτθμα
Στακμό ψθφιακισ επεξεργαςίασ εικόνασ και διάγνωςθσ
Ραρελκόμενο εξοπλιςμό
Το ςυγκρότθμα να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ κατάλλθλο για κάκε είδουσ διαγνωςτικζσ και
καρδιολογικζσ πράξεισ, να ενςωματϊνει όλεσ τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ για τθ βελτιςτοποίθςθ
τθσ ψθφιακισ απεικόνιςθσ & τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ, παράγοντεσ οι
οποίοι κα αποτελζςουν βαςικά κριτιρια επιλογισ.
1. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΑΚΣΗΝΧΝ - Υ
Τφποσ

Τελευταίασ τεχνολογίασ
Ανόρκωςθσ πολυκορυφϊν υψθλισ ςυχνότθτασ πλιρωσ
ελεγχόμενθ από μικροεπεξεργαςτζσ
Κατάλλθλθ για παλμικι ακτινοςκόπθςθ, cine καταγραφι,
υψθλό τονιςμό αντίκεςθσ, κλπ.
Ρλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ με αυτόματθ ρφκμιςθ των
παραμζτρων ζκκεςθσ kV, mA

Ιςχφσ kW

≥100

Εφροσ, kV

50-120

Μζγιςτθ τιμι, mA

≥1000

Συχνότθτα παλμικισ ανκτινοςκόπθςθσ, pps

Ζωσ 30 pps (να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ οι
ενδιάμεςεσ ςυχνότθτεσ)

Σφςτθμα Αυτόματου Ελζγχου Ζκκεςθσ (AEC)

ΝΑΙ (να αναφερκεί ο τφποσ)

Ελάχιςτοσ χρόνοσ ζκκεςθσ, msec

≤2

Σφςτθμα ελζγχου υπερφόρτωςθσ τθσ λυχνίασ

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Μζκοδοσ μζτρθςθσ δόςεων

DAP

Ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτοιχείων ζκκεςθσ (kV, mA, ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά)
msec, DAP)

2. ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΖ ΛΤΥΝΗΑ
Τφποσ

Ρεριςτρεφόμενθσ ανόδου, ταχφςτροφθ, με δφο
(2) τουλάχιςτον εςτίεσ
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Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου MHU

≥3,5

υκμόσ κερμοαπαγωγισ

≥450 kHU/min Μζγιςτοσ δυνατόσ (να αναφερκεί)

Τεχνικζσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ

ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά)

Φίλτρα

ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά)

Διαφράγματα

ΝΑΙ (να αναφεροφν αναλυτικά)

3. ΑΓΓΔΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΡΣΖΖ
Αγγειογραφικι ανάρτθςθ

Τφπου C, οροφισ ι δαπζδου, όχι τροχιλατο

Βάκοσ C-arm, cm

Να δοκοφν ςτοιχεία. Θα εκτιμθκεί το
μεγαλφτερο

Δυνατότθτα λιψεων από όλεσ τισ γωνίεσ και κατευκφνςεισ

ΝΑΙ

Άνετθ πρόςβαςθ ςτον αςκενι από όλεσ τισ πλευρζσ

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Κίνθςθ του ςτατϊ

Θλεκτροκίνθτθ (να αναφερκεί θ γωνία
περιςτροφισ προσ αξιολόγθςθ)

Κινιςεισ βραχίονα

Θλεκτροκίνθτεσ, ελεγχόμενεσ από αποςπϊμενο
χειριςτιριο.

Κινιςεισ του
βραχίονα

LAO/RAO

Να δοκοφν ςτοιχεία (κα αξιολογθκοφν οι
μζγιςτεσ γωνιϊςεισ και οι ταχφτθτεσ)

CRAN/CAU

Εφροσ SID

Να δοκοφν ςτοιχεία

Αποκικευςθ / ανάκλθςθ και εκτζλεςθ προεπιλεγμζνων
κζςεων

Ναι, να αναφερκεί το πλικοσ

Μθχανιςμοί Αςφαλείασ

ΝΑΙ (να αναφερκοφν αναλυτικά)

4. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ
Διαςτάςεισ επιφάνειασ (ςε cm)

Να δοκοφν ςτοιχεία

Υλικό

Να εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι
ακτινοδιαπερατότθτα (εκπεφραςμζνθ ςε mmAl)

Στρϊμα

Να εξαςφαλίηει άνετθ & ξεκοφραςτθ παραμονι
του εξεταηόμενου

Μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ αςκενοφσ

≥200kg ςε πλιρθ ζκταςθ

Ρρόβλεψθ για καρδιοπνευμονικζσ ανατάξεισ (CPR)

ΝΑΙ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ τράπεηασ (να
δοκοφν ςτοιχεία)

Κινιςεισ
Τράπεηασ

Διαμικθσ διαδρομι

Να δοκοφν ςτοιχεία

Εγκάρςια διαδρομι

14 cm

Κακ’ φψοσ διαδρομι (από το ζδαφοσ)

Από ≤80cm … ζωσ ≥100cm

Κλίςθ (tilt)

Αν διατίκεται να αναφερκεί θ γωνία (ο)

Ρεριςτροφι περί το άκρο ςυγκράτθςθσ

Να αναφερκεί θ γωνία (ο) προσ αξιολόγθςθ

Panning

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Θλεκτρομαγνθτικά φρζνα ςε όλεσ τισ κινιςεισ

ΝΑΙ

Υποδοχείσ για ςφνδεςθ βοθκθτικϊν εξαρτθμάτων

ΝΑΙ (να αναφερκοφν)

5. ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΔΠΗΠΔΓΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ (FLAT PANEL)
Ψθφιακόσ

Τεχνολογία Ανιχνευτι

Να αναφερκεί αναλυτικά
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Ανιχνευτισ

Μζγεκοσ Ανιχνευτι

≥19x19 cm

Μζγεκοσ Ρεδίου

≥3 πεδία (να αναφερκοφν οι διαςτάςεισ τουσ)

DQE (0) IEC2220

≥65%

Μιτρα ψθφιακισ λιψθσ

≥12 bit κα εκτιμθκεί το μεγαλφτερο

Μζγεκοσ pixel

≤200 μm κα εκτιμθκεί το μικρότερο

Διακριτικι ικανότθτα υψθλισ αντίκεςθσ

Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ (lp/mm)

Δυνατότθτα περιςτροφισ ανιχνευτι

Ναι, να δοκοφν ςτοιχεία

Υπολογιςτικό ςφςτθμα

Υψθλϊν προδιαγραφϊν (να περιγραφεί
αναλυτικά)

Ταχφτθτα λιψθσ εικόνων (μιτρασ ≥ 1024 x 1024)

Ζωσ και 30 fps
Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ ενδιάμεςεσ
ταχφτθτεσ λιψθσ
Αν διατίκεται, να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ θ
δυνατότθτα για μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ λιψθσ
(≥50 fps) εικόνων χαμθλότερθσ ανάλυςθσ

Σφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ δόςθσ κατά τθν
ακτινοςκόπθςθ

ΝΑΙ (να περιγραφεί)

Σφςτθμα μείωςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ & ςκιαγραφικϊν

ΝΑΙ (να περιγραφεί)

Monitors ςτθν αίκουςα εξετάςεων

≥2 TFT ≥19’’ υψθλισ ευκρίνειασ, flicker free, (ςε
βραχίονα οροφισ 4-6 κζςεων, με δυνατότθτα
μετακίνθςθσ κατά μικοσ τθσ εξεταςτικισ
τράπεηασ και κακ’ φψοσ)

Απεικόνιςθ

Ρροβολϊν, SID, μεγζκουσ πεδίου κλπ.
Δόςεων ακτινοβολίασ (ςε real time)
ΘΚΓραφιματοσ ι άλλων φυς. παραμζτρων

Ψθφιακό zoom (ςε οποιαδιποτε περιοχι τθσ εικόνασ)

Επικυμθτό (Να δοκοφν ςτοιχεία αν διατίκεται)

Monitors ςτο Control Room

2 TFT ≥ 19’’ υψθλισ ευκρίνειασ, flicker free

6. ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΦΖΦΗΑΚΟ ΤΣΖΜΑ
Μιτρα ψθφιακισ εικόνασ (λιψθ, επεξεργαςία, κζαςθ,
αποκικευςθ)

>8 bit

Υπολογιςτικό ςφςτθμα

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Δυνατότθτα

Αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ ψθφ.
Εικόνων

ΝΑΙ ( ≥ 20.000 εικόνεσ μζγιςτθσ ανάλυςθσ)

Απεικόνιςθσ cine loop

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Απεικόνθςθσ πολλϊν εικόνων προσ
επιλογι των εικόνων αναφοράσ κατά τθν
αγγειοπλαςτικι

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Εφαρμογι φίλτρων (motion correction
κλπ)

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Αποκικευςθ & απεικόνιςθ ικανοφ
αρικμοφ δυν. Ακολουκιϊν
ακτινοςκοπικϊν εικόνων
Ραλμικι Ακτινοςκόπθςθ

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Εξετάςεισ

ΝΑΙ (με ρυκμό ≤10pps)
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Ψθφιακι ακτινοςκόπθςθ υψθλισ
διακριτικότθτασ

ΝΑΙ

Ψθφιακι περιςτροφικι αγγειογραφίαςτεφανιογραφία

Ναι

Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακϊν εικόνων

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Λογιςμικό μετριςεων αγγειογραφικϊν εικόνων

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Λογιςμικό τοποκζτθςθσ μοςχεφματοσ και ανάδειξθ stents
(Απεικόνιςθ ςε Monitor εντόσ και εκτόσ αίκουςασ)

Ναι (να περιγραφεί αναλυτικά)

Κονςόλα Χειριςμοφ (control room)

Να περιλαμβάνει
≥2 monitor ≥19’’ υψθλισ ευκρίνειασ, για
απεικόνιςθ Live & Reference εικόνεσ
Ρλθκτρολογίου για το χειριςμό του ςυςτιματοσ,
τθν επεξεργαςία & αρχειοκζτθςθ εικόνων
Σφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ με τθν αίκουςα
εξετάςεων

Διαςυνδεςιμότθτα

Ρλιρεσ DICOM 3.0

7. ΣΑΘΜΟ ΦΖΦΗΑΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ
Λογιςμικό QCA (Quantitative Coronary Angiography)

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Λογιςμικό LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction)

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακϊν εικόνων

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Λογιςμικό διαχείριςθσ εικόνων

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Δυνατότθτα εγγραφισ ψθφιακϊν εικόνων ςε CD/DVD/USB

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)

Διαςυνδεςιμότθτα

Ρλιρεσ DICOM 3.0

8. ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Συςκευι ζγχυςθσ ςκιαγραφικοφ υλικοφ

υκμιηόμενθσ ροισ θλεκτρονικά (με παράγοντεσ, το
μικοσ και τθ διάμετρο του κακετιρα, τον όγκο τθσ ςκιεράσ
ουςίασ, τον χρόνο και τθν πίεςθ ζγχυςθσ.)

Monitor Απεικόνιςθσ αιμοδυναμικϊν

Με μονάδα επεξεργαςίασ, καταγραφισ, εκτφπωςθσ και
monitor απεικόνιςθσ εντόσ τθσ αίκουςασ εξζταςθσ.
Απεικονιηόμενοι παράμετροι: ΘΚΓ με ST ανάλυςθ,
αναίμακτθ πίεςθ, αιματθρζσ πιζςεισ, οξυμετρία, καρδιακι
παροχι, αναπνοι, FFR. Να διακζτει όλα τα παρελκόμενα
για τθν μζτρθςθ των ηθτοφμενων παραμζτρων

Εξοπλιςμόσ
Ροδιά ακτινοπροςταςίασ εξετ. ΝΑΙ (να αναφερκεί αναλυτικά)
Ακτινοπροςταςίασ Τράπεηασ
Ακτινοπροςτατευτικι διάταξθ
οροφισ αποτελοφμενθ από
προςτατευτικό μολυβδφαλο &
ιςχυρι ςκιαλυτικι λυχνία

ΝΑΙ (να αναφερκεί αναλυτικά)

9. ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖΝ (OPTIONAL) ΔΞΟΠΛΗΜΟ
Σφςτθμα καταγραφισ και επεξεργαςίασ
αιμοδυναμικϊν & θλεκτροφυςιολογικϊν
παραμζτρων (64 καναλιϊν)

ΝΑΙ (να περιγραφεί αναλυτικά)
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ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Χρθματοδότθςθ: Θ ΡΑΞΘ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΟ ΤΟ ΕΤΡΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ)
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ : 384.615,39€ Φ.Ρ.Α. 17%, ιτοι: 65.384,61
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΔΔΔ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ του άρκρου 79 του Ν. 4412/2016 ςυμπλθρϊνεται και υποβάλλεται με τθν
παρακάτω διαδικαςία:
Α. Από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ζχει εξαχκεί ζνα αρχείο ςε μορφι .xml το οποίο δεν είναι αναγνϊςιμο. Το εν λόγω αρχείο
βρίςκεται αποκθκευμζνο ςτον διαγωνιςμό με ςυςτθμικό αρικμό ΕΣΘΔΘΣ 51066
Β. Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ «κατεβάηει» το εν λόγω αρχείο .xml από το ΕΣΘΔΘΣ και το αποκθκεφει ςτον
θλεκτρονικό υπολογιςτι του. Ακολοφκωσ, μεταβαίνει ςτθν ιςτοςελίδα https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el, επιλζγει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και «ανεβάηει» το αρχείο ςε μορφι .xml του ςυγκεκριμζνου ΕΕΕΣ
του διαγωνιςμοφ που προθγουμζνωσ αποκικευςε ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του.
Γ. Ακολοφκωσ ο υποψιφιοσ ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν κακοριςτεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ
μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςι του με τθ χριςθ προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Σε περιβάλλον windows
το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο .pdf μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία εκτφπωςθσ .pdf).
Διαφορετικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αχεϊν .pdf που διατίκεται δωρεάν ςτο
διαδίκτυο.
Δ. Το ΕΕΕΣ ςε μορφι αρχείου .pdf υπογράφεται ψθφιακά από τα πρόςωπα που αναφζρονται ςτθν επόμενθ παράγραφο 2 .
Ε. Ακολοφκωσ, το ψθφιακά υπογεγραμμζνο ζντυπο ΕΕΕΣ υποβάλλεται θλεκτρονικά (μζςω ΕΣΘΔΘΣ) ςτθν ανακζτουςα αρχι.
Το ΕΕΕΣ υποβάλλεται φζροντασ τισ ψθφιακζσ υπογραφζσ όλων των μελϊν του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ
υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου (ψθφιακοφ υπογραφι ΕΕΕΕΣ) αφορά ιδίωσ:
α. ςτισ περιπτϊςεισ εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και προςωπικϊν εταιριϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ,
β. ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιριϊν (Α.Ε) τον διευκφνοντα ςφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ Τπόδεηγκα Πίλαθα πκκόξθσζεο Ηιεθηξνληθήο Φόξκαο πζηήκαηνο
(Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ φφλλου ςυμμόρφωςθσ
1. Θ οργάνωςθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςε μορφι πίνακα (όπωσ αυτόσ δίδεται ςτο προθγοφμενο Ραράρτθμα ) ζγινε για
ομοιομορφία ςτθ ςφνταξθ και υποβολι των τεχνικϊν προςφορϊν ϊςτε να διευκολυνκεί το ζργο τθσ αξιολόγθςθσ. Με τθν
ίδια δομι ςυντάχκθκε και το αντίςτοιχο φφλλο ςυμμόρφωςθσ. Οι διαγωνιηόμενοι, επομζνωσ, υποβάλλουν υποχρεωτικά και
με ποινι αποκλειςμοφ το φφλλο ςυμπλθρωμζνο και με πλιρεισ παραπομπζσ ςτθν ςελίδα/ςελίδεσ του επιμζρουσ φακζλου
τεχνικισ προςφοράσ (ςτθν αναλυτικι τεχνικι περιγραφι είτε ςτα ςυνθμμζνα ςχετικά κείμενα ι εγχειρίδια ι ζγγραφα ι
prospectus / manualsκλπ).
2. Κάκε τεχνικι προςφορά, πρζπει να περιζχει όλα τα τεχνικά χαρακτθριςτικά, τυχόν πιςτοποιθτικά, prospectus, εγχειρίδια
και φωτογραφίεσ, ςχζδια, υπολογιςμοφσ κλπ των προςφερομζνων ειδϊν, εφόςον αυτζσ δεν ενυπάρχουν ςτα τεχνικά
φυλλάδια. Στθν τελευταία περίπτωςθ κα πρζπει να προςδιορίηεται θ ακριβισ κζςθ των φωτογραφιϊν των προςφερομζνων
ειδϊν εντόσ του τεχνικοφ φυλλαδίου.
3. Για τθν ςυμπλιρωςθ του Ρίνακα (Φφλλου) Συμμόρφωςθσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ιςχφουν τα παρακάτω:
Στθ Στιλθ «ΡΟΔΙΑΓΑΦΘ», περιγράφονται οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία
κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
Στθν ςτιλθ «ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ» ο διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να απαντιςει αναλυτικά ακολουκϊντασ τθν ςειρά και
ςυμπλθρϊνοντασ όλα τα αντίςτοιχα πεδία τθσ ςτιλθσ με αναλυτικι περιγραφι, πλθρότθτα και τεκμθρίωςθ και
ιδίωσ ςτα ςθμεία του εκείνα που ςτο αντίςτοιχο πεδίο του πίνακα τεχνικϊν προδιαγραφϊν αναγράφεται «να
δοκεί», «να αναφερκεί», «να δοκοφν τιμζσ προσ αξιολόγθςθ», «να δοκοφν χαρακτθριςτικά» κλπ ϊςτε να γίνει
πλιρθσ αξιολόγθςθ από τθν Α.Α.
Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί από τον διαγωνιηόμενο θ ςαφισ παραπομπι (με αρικμό
ςελίδασ/ςελίδων) ςτθν αναλυτικι τεχνικι περιγραφι ι/και ςτα απαραίτθτα τεχνικά φυλλάδια, prospectus,
εγχειρίδια κλπ που αυτόσ ζχει περιλάβει ςτον επί μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ ι ςτον τυχόν επιπλζον
φάκελο με τα τεχνικά ςτοιχεία που ςυνοδεφει τον κυρίωσ φάκελο, που κατά τθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.
Είναι ιδιαίτερα επικυμθτι θ πλθρζςτερθ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το
δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λπ.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό φυλλάδιο ι
ςτθν αναλυτικι τεχνικι ζκκεςθ του επιμζρουσ φακζλου τεχνικισ προςφοράσ, κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που
τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ ςτθν οποία
καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι (π.χ. Τεχνικι Ρροδιαγραφι Α/Α 4.5).
Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ
Α/Α
0
0
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
ΤΥΡΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
ΤΥΡΟΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΝΘΤΙΑ
Τφποσ
Ιςχφσ kW
Εφροσ, kV
Μζγιςτθ τιμι, mA
Συχνότθτα παλμικισ ανκτινοςκόπθςθσ, pps
Σφςτθμα Αυτόματου Ελζγχου Ζκκεςθσ (AEC)
Ελάχιςτοσ χρόνοσ ζκκεςθσ, msec
Σφςτθμα ελζγχου υπερφόρτωςθσ τθσ λυχνίασ
Μζκοδοσ μζτρθςθσ δόςεων
Ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτοιχείων ζκκεςθσ (kV, mA, msec, DAP)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΘ ΛΥΧΝΙΑ (μία για κάκε επίπεδο)
Τφποσ
Θερμοχωρθτικότθτα ανόδου MHU
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ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Α/Α
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
υκμόσ κερμοαπαγωγισ
Τεχνικζσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ
Φίλτρα
Διαφράγματα
ΑΓΓΕΙΟΓΑΦΙΚΘ ΑΝΑΤΘΣΘ
ΤΥΡΟΣ
Βάκοσ C-arm, cm
Δυνατότθτα λιψεων από όλεσ τισ γωνίεσ και κατευκφνςεισ
Άνετθ πρόςβαςθ ςτον αςκενι από όλεσ τισ πλευρζσ
Κίνθςθ του ςτατϊ
Κινιςεισ βραχίονα
Κινιςεισ του βραχίονα LAO/RAO
Κινιςεισ του βραχίονα CRAN/CAU
Εφροσ SID
Αποκικευςθ/ανάκλθςθ & εκτζλεςθ προεπιλεγμζνων κζςεων
Μθχανιςμοί Αςφαλείασ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΘ ΤΑΡΕΗΑ
Διαςτάςεισ επιφάνειασ (ςε cm)
Υλικό
Στρϊμα
Μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ αςκενοφσ
Ρρόβλεψθ για καρδιοπνευμονικζσ ανατάξεισ (CPR)
Διαμικθσ διαδρομι
Εγκάρςια διαδρομι
Κακ’ φψοσ διαδρομι (από το ζδαφοσ)
Κλίςθ (tilt)
Ρεριςτροφι περί το άκρο ςυγκράτθςθσ
Panning
Θλεκτρομαγνθτικά φρζνα ςε όλεσ τισ κινιςεισ
Υποδοχείσ για ςφνδεςθ βοθκθτικϊν εξαρτθμάτων
ΨΘΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘΣ ΜΕ ΕΡΙΡΕΔΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΘ (FLAT
PANEL)
Τεχνολογία Ανιχνευτι
Μζγεκοσ Ανιχνευτι
Μζγεκοσ Ρεδίου
DQE (0) IEC2220
Μιτρα ψθφιακισ λιψθσ
Μζγεκοσ pixel
Διακριτικι ικανότθτα υψθλισ αντίκεςθσ
Δυνατότθτα περιςτροφισ ανιχνευτι
Υπολογιςτικό ςφςτθμα
Ταχφτθτα λιψθσ εικόνων (μιτρασ ≥ 1024 x 1024) εωσ 30 fps
Ταχφτθτα λιψθσ εικόνων (μιτρασ ≥ 1024 x 1024) ςε ενδιάμεςεσ
ταχφτθτεσ λιψθσ 30 fps
Ταχφτθτα λιψθσ εικόνων (μιτρασ ≥ 1024 x 1024) ≥50 fps
Σφςτθμα αυτόματθσ ρφκμιςθσ δόςθσ κατά τθν ακτινοςκόπθςθ
Σφςτθμα μείωςθσ τθσ δόςθσ ακτινοβολίασ & ςκιαγραφικϊν
Monitors ςτθν αίκουςα εξετάςεων
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Α/Α
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1

ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
Απεικόνιςθ Ρροβολϊν, SID, μεγζκουσ πεδίου κλπ.
Απεικόνιςθ Δόςεων ακτινοβολίασ (ςε real time)
Απεικόνιςθ ΘΚΓραφιματοσ ι άλλων φυς. παραμζτρων
Ψθφιακό ηουμ
Monitors ςτο Control Room
ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΨΘΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ
Μιτρα ψθφιακισ εικόνασ (λιψθ, επεξεργαςία, κζαςθ,
αποκικευςθ)
Υπολογιςτικό ςφςτθμα
Αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ ψθφ. Εικόνων
Απεικόνιςθσ cine loop
Απεικόνθςθσ πολλϊν εικόνων προσ επιλογι των εικόνων αναφοράσ
κατά τθν αγγειοπλαςτικι
Εφαρμογι φίλτρων (motion correction κλπ)
Αποκικευςθ & απεικόνιςθ ικανοφ αρικμοφ δυν. Ακολουκιϊν
ακτινοςκοπικϊν εικόνων
Ραλμικι Ακτινοςκόπθςθ
Ψθφιακι ακτινοςκόπθςθ υψθλισ διακριτικότθτασ
Ψθφιακι περιςτροφικι αγγειογραφία-ςτεφανιογραφία
Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακϊν εικόνων
Λογιςμικό μετριςεων αγγειογραφικϊν εικόνων
Λογιςμικό τοποκζτθςθσ μοςχεφματοσ και ανάδειξθ stents
(Απεικόνιςθ ςε Monitor εντόσ και εκτόσ αίκουςασ)
Κονςόλα Χειριςμοφ (control room) περιλαμβάνει
Μonitor
Ρλθκτρολογίου για το χειριςμό του ςυςτιματοσ, τθν επεξεργαςία &
αρχειοκζτθςθ εικόνων
Σφςτθμα ενδοεπικοινωνίασ με τθν αίκουςα εξετάςεων
Διαςυνδεςιμότθτα
ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΘΦΙΑΚΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
Λογιςμικό QCA (Quantitative Coronary Angiography)
Λογιςμικό LVEF (Left Ventricular Ejection Fraction)
Λογιςμικό επεξεργαςίασ ψθφιακϊν εικόνων
Λογιςμικό διαχείριςθσ εικόνων
Δυνατότθτα εγγραφισ ψθφιακϊν εικόνων ςε CD/DVD/USB
Διαςυνδεςιμότθτα
ΡΑΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Συςκευι ζγχυςθσ ςκιαγραφικοφ υλικοφ
Monitor Απεικόνιςθσ αιμοδυναμικϊν
Ροδιά ακτινοπροςταςίασ εξετ. Τράπεηασ
Ακτινοπροςτατευτικι διάταξθ οροφισ αποτελοφμενθ από
προςτατευτικό μολυβδφαλο & ιςχυρι ςκιαλυτικι λυχνία
ΚΑΤ’ ΕΡΙΛΟΓΘΝ (OPTIONAL) ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ
Σφςτθμα καταγραφισ και επεξεργαςίασ αιμοδυναμικϊν &
θλεκτροφυςιολογικϊν παραμζτρων (64 καναλιϊν)
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV - Τπoδείγκαηα γηα Πίλαθεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο
ΠΙΝΑΚΑ Π1 (ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ :…………….
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ: «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ενόσ Ψθφιακοφ Στεφανιογράφου
«ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»»

Α/Α

1

ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ
ΤΕΜΑΧΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Ψθφιακόσ ςτεφανιογράφοσ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ
(αρικμθτικϊσ)

ΤΙΜΗ

ΓΙΑ

ΤΟ

1

ΕΙΔΟΣ

χωρίσ

Φ.Ρ.Α.

(ςτθν οποία περιλαμβάνεται κάκε άλλθ επιβάρυνςθ κακϊσ και οι
υπζρ τρίτων κρατιςεισ για προμικεια, μεταφορά, παράδοςθ,
εγκατάςταςθ, δοκιμζσ και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του
ςυγκροτιματοσ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν
διακιρυξθ)
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ
(ολογράφωσ), Π

ΣΙΜΗ

ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α.

ΓΙΑ

ΣΟ

17%

ΕΙΔΟ,

χωρίσ

Φ.Π.Α.

ΡΟΣΟ Φ.Ρ.Α.

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (αρικμθτικϊσ)

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ με Φ.Ρ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ (ολογράφωσ)

Ο ΡΟΣΦΕΩΝ / Ημερομθνία
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ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ €, ΧΩΙΣΦΡΑ
(αρικμθτικϊσ)

του Γ.Ν. ΧΙΟΥ
ΔΑΡΑΝΗ ΣΕ €
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
(αρικμθτικϊσ)

ΠΙΝΑΚΑ Π2 (ΠΛΗΡΗ ΤΝΣΗΡΗΗ-ΔΠΙΚΔΤΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ ΡΛΗΟΥΣ ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ– ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ
(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΟΣΦΕΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»
ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ : ………
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ : «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ ενόσ Ψθφιακοφ Στεφανιογράφου του Γ.Ν. ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ»»
1

α/α

1

2

2

3

ΤΙΤΛΟΣ

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΡΛΗΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ –
ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ςε €,
χωρίσ ΦΡΑ

4

5=3+4

6

Φ.Ρ.Α 17%

ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΡΛΗΟΥΣ**
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣ –
ΕΡΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΗ
ΤΗΣ ΡΕΙΟΔΟΥ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ, ρ***

ςε €

ςε €, με Φ.Ρ.Α.

ΑΧΙΚΗ ΤΙΜΗ Τ1 (1ο
ΕΤΟΣ)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΡΛΗΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣΕΡΙΣΚΕΥΗΣ ****
(αρικμθτικϊσ)

3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΡΛΗΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΗΣΗΣΕΡΙΣΚΕΥΗΣ, Σ ****
(ολογράφωσ)

* 1οΕΣΟ :Νοείται το πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Σ1 είναι θ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ, χωρίσ ΦΠΑ, για τα πρϊτο ζτοσ μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ που προτείνει ο διαγωνιηόμενοσ και ςυμπλθρϊνει ςτο αντίςτοιχο πεδίο (ςτιλθ 3 και γραμμι α/α 1) του
παρόντοσ πίνακα Π2.
** Σιμζσ οι οποίεσ περιζχουν οπωςδιποτε, με ποινή αποκλειςμοφ, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριςτα, ςυμπεριλαμβανομζνων
ακτινολογικϊν λυχνιϊν, κλπ.), μαηί με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό και μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά και εργατικά και
ανεξαρτήτωσ αριθμοφ εξετάςεων το χρόνο, κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ ςφμφωνα με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
***ρ = θ διάρκεια ςε ζτθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ οποία πρζπει να αναγραφεί από τον
διαγωνιηόμενο ςτο πεδίο τθσ ςτιλθσ 6, και τθσ γραμμισ α/α 1, του παρόντοσ πίνακα Π2.
****Αναγράφεται από τον διαγωνιηόμενο θ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ,  για τα προτεινόμενα ζτθ
ςυντιρθςθσ, αρχισ γενομζνθσ από τθν λιξθ τθσ προτεινόμενθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και μζχρι τθν
ςυμπλιρωςθ δζκα ετϊν από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ του μθχανιματοσ.
Η ςυνολικι αυτι τιμι κα πρζπει – επί ποινή απόρριψησ τησ προςφοράσ ωσ απαράδεκτησ- να ταυτίηεται με τθν τιμι που
προκφπτει από τον τφπο : ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ – ΕΠΙΚΕΤΗ,  = Σ1 * (10-ρ).Η τιμι αυτι αναγράφεται
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ (γραμμζσ α/α 2 και 3 αντίςτοιχα), τόςο ςτα πεδία τθσ ςτιλθσ 3 (τιμζσ χωρίσ ΦΠΑ) όςο και ςτα
πεδία τθσ ςτιλθσ 5 (τιμζσ με ΦΠΑ) του παρόντοσ πίνακα Π2.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)
ΣΥΜΒΑΣΗ ΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΑΦΟΥ
-Σελίδεσ …………….. (….)Αρικμόσ Σφμβαςθσ: ……./18
Συμβατικό Ροςό (ολογράφωσ) …………………………………………… Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
Ανάδοχοσ : …………………………………………………..
Είδοσ : ………………………………………………………………..
Υπθρεςία : Γενικό Νοςοκομείο Χίου
Σιμερα τθν ….. του μθνόσ …………………. του ζτουσ Δφο Χιλιάδεσ Δζκα οκτϊ (2018), ςτισ εγκαταςτάςεισ του Γενικοφ
Νοςοκομείου Χίου, ςτθν οδό Ζλενασ Βενιηζλου 2 ΤΚ 82 132, Χίοσ, , οι κάτωκι ςυμβαλλόμενοι α) Το ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία
«Γενικό Νοςοκομείο Χίου Σκυλίτςειο» (ςτο εξισ καλοφμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ι ΦΟΕΑΣ) που εδρεφει ςτθ Χίο ςτθν οδό Ζλενασ
Βενιηζλου 2 ΤΚ 82132 Χίοσ, και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον κ. ………………………………………..,
Διοικθτι του Νοςοκομείου και β) Τθν εταιρεία με τθν επωνυμία ………………….., (ςτο εξισ καλουμζνθ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεφει
ςτθν ……………………, οδόσ ……………………., αρικμ. ……… ΤΚ ………………………, …………………………… τθλ. : ………………………, fax :
…………………………………, ζχει Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) …………………………………, υπάγεται ςτθν
……………………………………….., και εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ από τον …………………………………,
κάτοικο ……………………….., οδόσ εργαςίασ ………………….., αρικμόσ ……………, με ΑΔΤ …………………………….., ςυμφϊνθςαν και
ςυναποδζχκθκαν τα εξισ:
Τθν ../../2018 με βάςθ τθ Διακιρυξθ 66/17 διενεργικθκε δθμόςιοσ ανοιχτόσ διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςθ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ, για τθν υλοποίθςθ τθσ
προμικειασ νζου ψθφιακοφ ςτεφανιογράφου για τισ ανάγκεσ του ΓΝΧίου Σκυλίτςειο, προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ
450.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ.

Στον διαγωνιςμό αυτό ςυμμετείχαν οι εταιρείεσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

……………………….
………………..
……………………….
……………………
……………………….
κτλ

Θ προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατζκθκε θλεκτρονικά μζςω ΕΣΘΔΘΣ (αρικμόσ προςφοράσ ………………………….) και ςε ζντυπθ
μορφι με αρ πρωτ ………………/..-..-2018 και το περιεχόμενό τθσ (δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, φάκελοσ τεχνικισ προςφοράσ,
φάκελοσ οικονομικισ προςφοράσ) αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
Τα αποτελζςματα του παραπάνω διαγωνιςμοφ, κατακυρϊκθκαν με τθν υπ’ αρικμ. …./Δ.Σ……/….-…..- 2018 απόφαςθ του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινϊκθκαν με τθν υπ’ αρ ……………../…-…-2018 ανακοίνωςθ αυτοφ, ςτο όνομα τθσ εταιρείασ
…………………………………………………………………., όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο 1ο άρκρο.
Φςτερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ανακζτει ςτον προμθκευτι τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ που του κατακυρϊκθκε, με
τουσ κατωτζρω όρουσ και ςυμφωνίεσ, τουσ οποίουσ αποδζχεται ανεπιφφλακτα.
ΑΘΟ 1ο
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΡΟ ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Το είδοσ προμικειασ, θ ποςότθτα, το ςυμβατικό τίμθμα και ο φορζασ για τον οποίο προορίηεται αυτό, ορίηονται ωσ
κατωτζρω :

48

ΔΙΓΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ (ΜΗΥΑΝΗΜΑ)

ΣΔΜΑΥΙΑ

Σύγσπονορ Χηθιακόρ Σηεθανιογπάθορ

Ένα (1)

ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΑ ζε
€ με κπαηήζειρ

ΦΟΡΔΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
XIOY

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με κπαηήζειρ, σωπίρ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ
(απιθμηηικώρ)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ, με ΦΠΑ
(ολογπάθωρ)

Το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα για τθν παραπάνω προμικεια ανζρχεται ςτο ποςό των ………………………………………
(…………………………..€) ςυμπεριλαμβανομζνων των κρατιςεων για τρίτουσ, του φόρου ειςοδιματοσ 4% και του αναλογοφντα
Φ.Ρ.Α (17%).
Θ ωσ άνω τιμι νοείται για παράδοςθ του ανωτζρω είδουσ, με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεφκερου ςτον
χϊρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το οποίο προορίηεται, και περιλαμβάνει τθν αξία του μθχανιματοσ και τον παρελκόμενο
εξοπλιςμό, τα ζξοδα μεταφοράσ του μζχρι και εντόσ του χϊρου εγκατάςταςισ του ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, τα ζξοδα
εγκατάςταςθσ, ςυνδζςεων, ρυκμίςεων, δοκιμϊν και κζςθσ ςε πλιρθ λειτουργία αυτοφ, τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ
(χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, περιλαμβάνει δε επί πλζον τισ υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τον φόρο ειςοδιματοσ και τον
αναλογοφντα ΦΡΑ, ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ 66/17 και τθν προςφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
ΑΘΟ 2ο
ΤΟΡΟΣ, ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ –ΡΑΑΛΑΒΗΣ
Θ οριςτικι παραλαβι του ψθφιακοφ Στεφανιογράφου κα γίνει εντόσ ………………. (………..) θμερολογιακϊν θμερϊν
(ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ) από τθν ………./…./2018 ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεςτθμζνου και ςε πλιρθ λειτουργία ςτον
χϊρο του ΦΟΕΑ που περιγράφεται ςτθν διακιρυξθ. Κατά ςυνζπεια θ παράδοςθ του ςυγκροτιματοσ ςε πλιρθ λειτουργία
κα γίνει τθν …/..../2018 ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χίου, ςε χϊρο που κα υποδείξει θ αρμόδια υπθρεςία τα ςχζδια του οποίου
φαίνονται ςτο υπόδειγμα VII.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα αναλάβει ο ίδιοσ τθν απεγκατάςταςθ από το χϊρο, του παλιοφ αξονικοφ, τθν διαχείριςθ ανακφκλωςθσ του,
κακϊσ και τθν μεταφορά τθν εγκατάςταςθ του νζου ψθφιακοφ ςτεφανιογράφου ςτο χϊρο τοποκζτθςθσ και παραμονισ του,
με βάςθ τθν ελλθνικι νομοκεςία και τουσ αντίςτοιχουσ κανονιςμοφσ.
Σχετικά με τον τρόπο παράδοςθσ – παραλαβισ του ςυγκροτιματοσ, κα ιςχφςουν τα ακόλουκα :
Μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να ζχει προςκομίςει το ςυγκρότθμα ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, να ζχει
ολοκλθρϊςει τθν προςωρινι παραλαβι του, να ζχει ςυνεργαςτεί με τθν αρμόδια υπθρεςία του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ϊςτε να
προκφψουν από αυτιν τα τελικά ςτοιχεία/ςχζδια για τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, να ζχει διαμορφϊςει τον χϊρο, να
ζχει τοποκετιςει, ςυνδζςει, ρυκμίςει, δοκιμάςει και κζςει ςε πλιρθ λειτουργία το προςκομιςκζν καινοφργιο ςυγκρότθμα,
να ζχει ολοκλθρϊςει τθν εκπαίδευςθ των χρθςτϊν του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και να πραγματοποιιςει τθν οριςτικι παραλαβι του
μθχανιματοσ.
Με τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρζπει να παραδϊςει:
Ρλιρθ ςειρά εισ διπλοφν με οδθγίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (service manuals), ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι κακϊσ
και όλουσ τουσ απαραίτθτουσ κωδικοφσ ελζγχων και επιςκευϊν και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επί μζρουσ τμθμάτων του
ςυγκροτιματοσ
Δφο εγχειρίδια λειτουργίασ (operational manuals) ςτθν ελλθνικι γλϊςςα
Ρλιρεσ πρωτόκολλο ελζγχου θλεκτρικισ αςφάλειασ του ςυγκροτιματοσ
Δφο ςειρζσ επιςιμων καταλόγων ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι με όλουσ τουσ κωδικοφσ ανταλλακτικϊν του
εργοςταςίου παραγωγισ του ςυγκροτιματοσ (parts books) ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.
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Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που
ςυγκροτείται με απόφαςθ ΔΣ του φορζα.
Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον
ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που
κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου
207 του ν. 4412/2016.
Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν λιξει ο παρατακείσ, κατά
τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
ΑΘΟ 3ο
ΡΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
Το προσ προμικεια είδοσ είναι ………………………………………………… ζτουσ καταςκευισ ………………… προζλευςθσ
…………………………………….. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να παραδϊςει τον εξοπλιςμό καινοφργιο και αμεταχείριςτο, ςφμφωνα
με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ που ακολουκοφν, και οι οποίεσ είναι απολφτωσ ςφμφωνεσ με τθν τεχνικι προςφορά του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του καταςκευαςτικοφ οίκου, καλφπτουν δε και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.
Το ςυγκρότθμα κατά ςυνζπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω ςτοιχεία και χαρακτθρίηεται από τα ακόλουκα τεχνικά
χαρακτθριςτικά :
Α/Α

1.

Φηθιακόρ ηεθανιογπάθορ ηύπος ………………

1. Φσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
2. Φσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
3. σσσσσσσσσσσσσσσσσσ

Σύνθεζη
Σςζηήμαηορ

ΑΘΟ 4ο
ΤΟΡΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ
Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :
Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του προσ προμικεια Στεφανιογράφου
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν
ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4
Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει)
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β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για
λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν.
4412/2016).
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ
ΟΓΑ
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί
του κακαροφ ποςοφ.
ΑΘΟ 5ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατζκεςε Εγγυθτικι Επιςτολι υπϋ αρικμ …………………………… ποςοφ ………………………€ τθσ Τράπεηασ
………………………….., το οποίο καλφπτει ςε ποςοςτό το …………..% τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ προμικειασ προ ΦΡΑ, για τθν καλι
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ και κα αποδοκεί ςτον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά τθν πλιρθ και
κανονικι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ
και φςτερα από εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.
Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ προβλζπει ότι, ςε περίπτωςθ κατάπτωςισ τθσ το οφειλόμενο ποςό υπόκειται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. Σε πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ
προςτίμου.
Με τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει τθν
Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ με Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ. Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Λειτουργίασ πρζπει να είναι ποςοφ ίςου με το ……… τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ του ςυγκροτιματοσ, ιτοι ποςοφ
……………€.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δφο (2) χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ. Ο
χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον ςυμβατικό χρόνο τθσ
περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά ………..μινεσ, κατά ςυνζπεια θ ιςχφσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Λειτουργίασ
κα είναι ……………………. (…..) μθνϊν.
Για το εν λόγω διάςτθμα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουκα, τα οποία υποχρεοφται να ακολουκιςει χωρίσ καμία
αποηθμίωςθ ι αμοιβι εκ μζρουσ τθσ Α.Α. :

α.- Τθν καλι και αποδοτικι λειτουργία του εξοπλιςμοφ ςε όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων ετθςίωσ. Θ εγγφθςθ αυτι κα καλφπτει όλα τα μζρθ του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ. Ο
χρόνοσ αυτόσ κα αρχίηει από τθν οριςτικι παραλαβι του ςυγκροτιματοσ πλιρωσ ςυναρμολογθμζνου, εγκατεςτθμζνου και
ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ.
β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν κα ευκφνεται για καμιά βλάβθ του εξοπλιςμοφ προερχόμενθ από τθν ςυνικθ και ορκι χριςθ του
και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, κλπ,. Θ εργαςία για τα ωσ άνω κα είναι άριςτθσ
ποιότθτασ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ, του βακμοφ ακρίβειασ που απαιτεί ο ςυγκεκριμζνοσ
εξοπλιςμόσ και τθσ κζςθσ ι του τρόπου λειτουργίασ του ενϊ και τα ανταλλακτικά κα είναι αμεταχείριςτα και πιςτοποιθμζνα
από τον καταςκευαςτικό οίκο. Σε αποδεδειγμζνθ παράλειψθ ι αμζλεια του αναδόχου να κάνει τισ πιο πάνω ενζργειεσ, αυτζσ
κα τισ κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου ι κα γίνουν με άλλο τρόπο που κα αποφαςίηεται
από το Πργανο Λιψθσ Αποφάςεων.
γ.- Στθν εγγφθςθ περιλαμβάνεται θ υποχρζωςθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για προλθπτικό ζλεγχο ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ
οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το ςυγκρότθμα να είναι πάντα ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ.
δ.- Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ιςχφουν οι ίδιεσ υποχρεϊςεισ και όροι και οι ίδιεσ ποινικζσ ριτρεσ με
αυτζσ που ιςχφουν κατά τθν περίοδο ςυντιρθςθσ.
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ε- Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να
επαναλάβει τθν εκπαίδευςθ του αρμόδιου προςωπικοφ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατροφσ-φυςικοφσ-τεχνολόγουσ) για διάςτθμα
ίδιο με αυτό τθσ αρχικισ εκπαίδευςθσ τουλάχιςτον, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
ςτ.- Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ όλεσ τισ επικαιροποιιςεισ
(updates, patches) του Καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ).
η.- Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλάβθσ
κλπ.
θ.- Για τθν εφαρμογι όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμα ςτθν Ελλάδα ςε όλθ τθ διάρκεια
τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ τόςον κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και
εξουςιοδότθςθ αυτοφ από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί
ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ του ςυγκεκριμζνου ςυγκροτιματοσ, όςον και δεςμεφεται ότι κα
εξαςφαλίηει τθν φπαρξθ και προςκομιδι ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικοφ χρειαςτεί, για το ςυγκρότθμα, κατόπιν
ζγγραφθσ ηιτθςθσ τθσ Υπθρεςίασ.
Κατά τθν διάρκεια τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, βλαβϊν και ςυντιρθςθσ που κα
παρακολουκείται και κα υπογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και τον τεχνικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο
θμερολόγιο κα καταγράφονται όλεσ οι βλάβεσ, τα αίτια τουσ, οι ενζργειεσ αποκατάςταςι τουσ από τθν πλευρά του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κακϊσ και ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά και κα
ςτζλνεται φαξ για τθν βλάβθ οπότε από τθν 08.00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ κα αρχίηει θ μζτρθςθ του χρόνου
ακινθτοποίθςθσ. Εργάςιμθ θμζρα κεωροφνται και οι Αργίεσ και τα ςαββατοκφριακα.
ΑΘΟ 6ο
ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΕΣ ΗΤΕΣ
Θ παράδοςθ και θ παραλαβι του ςυγκροτιματοσ κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ. Σε
περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ με υπαιτιότθτα του προμθκευτι επιβάλλονται κυρϊςεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται
ςτον Ν. 4412/16, ςε κάκε ςχετικι νομοκεςία και ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. Επίςθσ o προμθκευτισ ευκφνεται και για κάκε
ηθμία που τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
ΑΘΟ 7ο
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗ
Ο προμθκευτισ διακζτει ςυγκροτθμζνθ Τεχνικι Υπθρεςία για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν πλιρθ εκπαίδευςθεκμάκθςθ του προςωπικοφ (χριςτεσ) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλζον υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα
κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθν πλιρθ ςυντιρθςθ-επιςκευι του εξοπλιςμοφ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το
αντίςτοιχο τεχνικό προςωπικό κα είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνο με πιςτοποίθςθ εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθ από τον
καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία
93/42/EEC.
Τζλοσ ο προμθκευτισ εγγυάται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων και πιςτοποιθμζνων από τον καταςκευαςτικό
οίκο ανταλλακτικϊν και κφρια τθν διάκεςθ αυτϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για πλιρθ λειτουργία και
απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ.
ΑΘΟ 8ο
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει δωρεάν το αρμόδιο προςωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατροφσ-φυςικοφστεχνολόγουσ) τόςο ςτθν λειτουργία, χριςθ και κατανόθςθ των λειτουργιϊν του ςυγκροτιματοσ, όςο και ςτθν
αποτελεςματικότερθ εκμετάλλευςθ τθσ ανάπτυξθσ και απόδοςθσ, ποιοτικισ και ποςοτικισ αυτοφ. Θ εκπαίδευςθ αυτι κα
εκτελεςτεί ςφμφωνα με το πλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ που ζχει κατακζςει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και ζγινε αποδεκτό,
κα υλοποιθκεί μετά τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ, κα ζχει διάρκεια .......... θμερολογιακϊν θμερϊν (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ
ΡΟΣΦΟΑ) και κα ολοκλθρωκεί μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ.
Ρζραν τοφτου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ, να επαναλάβει τθν ωσ άνω εκπαίδευςθ για ίδιο
τουλάχιςτον χρονικό διάςτθμα με τθν αρχικι εκπαίδευςθ, όταν και εάν αυτό ηθτθκεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μζςα ςτθν
διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ.
Επίςθσ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει με δικζσ του δαπάνεσ τουλάχιςτον ζναν τεχνικό του τμιματοσ ΒΙΤ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ο
οποίοσ κα παρακολουκεί όλεσ τισ μετεκπαιδεφςεισ που κα πραγματοποιοφνται για τουσ τεχνικοφσ του οίκου, και ςτον οποίο
κα χορθγθκεί πιςτοποιθτικό ϊςτε να μπορεί να επεμβαίνει για επιςκευι και ςυντιρθςθ, κακϊσ και αντίγραφο των
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αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, οι
παρεμβάςεισ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κα πραγματοποιοφνται αποκλειςτικά και μόνο υπό τθν επίβλεψθ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
.
ΑΘΟ 9ο
ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου
οργάνου.
Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε πικανι τροποποίθςι τθσ Σφμβαςθσ πρζπει να τφχει τθσ προζγκριςθσ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου.

ΑΘΟ 10ο
ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ
Θ εν λόγω Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ
Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο προμθκευτισ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι
τουσ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ
προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Δικαςτιρια τθσ Χίου.

ΑΘΟ 11ο
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα λοιπά κζματα αναφορικά με τθν προμικεια θ οποία πραγματοποιείται με τθν παροφςα Σφμβαςθ, ιςχφουν
οι όροι τθσ διακιρυξθσ 66/17 και τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ Θ…../Δ.Σ../…-…-2018 κακϊσ και τα αναφερόμενα ςτο Ν.
4412/16 “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
των οποίων ο προμθκευτισ ζλαβε γνϊςθ και δζχκθκε αυτοφσ ανεπιφφλακτα,
Θ παροφςα ςφμβαςθ υπό μορφι ςχεδίου και αφοφ ςυμπλθρϊκθκε ςτα κενά τθσ ζτυχε τθσ προζγκριςθσ τθσ Ειδικισ
Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου με το αρ. πρωτ ……………/…-…-2018
ζγγραφό τθσ.
Θ παροφςα Σφμβαςθ, αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται νόμιμα από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία όμοια
πρωτότυπα.
Από τα παραπάνω τζςςερα πρωτότυπα τα μεν δφο κατατζκθκαν ςτο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το τρίτο
παρζλαβε ο προμθκευτισ, το δε τζταρτο (ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι) αποςτζλλεται ςτθν τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ
Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ρεριφζρειασ Βορείου Αιγαίου

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

……..……………………

…………………………
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ρέδην ύκβαζεο Πιήξνπο πληήξεζεο – Δπηζθεπήο
«ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ ΠΛΗΡΟΤ ΤΝΣΗΡΗH-ΔΠΙΚΔΤΗ»
H εταιρεία ……………………..…..(ΕΤΑΙΕΙΑ) ζχει προμθκεφςει ςτο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ…………..………….…… (ΡΕΛΑΤΘΣ) ζνα ςυγκρότθμα
………………………………. του οίκου ………………..…….….., Μοντζλο ……………….
Το ςυγκρότθμα αυτό, το οποίο ο ΡΕΛΑΤΘΣ χρθςιμοποιεί για …………………………….. και ……………………………………..ςκοποφσ ζχει
από τθ φφςθ του ανάγκθ ειδικισ ςυντιρθςθσ και παρακολοφκθςθσ .
Ο ΡΕΛΑΤΘΣ ανακζτει με τθν παροφςα ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ (οι οποίοι ςτο εξισ ςτθν Σφμβαςθ αυτι κα αναφζρονται και ςαν
ςυμβαλλόμενοι ι ςυμβαλλόμενα μζρθ) και θ ΕΤΑΙΕΙΑ δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν πλιρθ ςυντιρθςθ, επιςκευι και
παρακολοφκθςθ του ςυγκροτιματοσ με τουσ παρακάτω όρουσ και ςυμφωνίεσ :

ΑΡΘΡΟ 1.

ΣΥΝΤΘΘΣΘ
1.1.Θ ΕΤΑΙΕΙΑ αναλαμβάνει τθ πλιρθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του ςυγκροτιματοσ και των αναφερόμενων μερϊν και
εξαρτθμάτων του ςυμπεριλαμβανομζνου του παρελκόμενου εξοπλιςμοφ κακϋόλθν τθν διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ςφμφωνα με
τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι Οίκου. Ρροσ τοφτο θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν
Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον
καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία
93/42/EEC, για τθν ςυντιρθςθ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ. Σε περίπτωςθ αλλαγϊν που ζχουν επζλκει ςτο εν λόγω
προςωπικό (αλλαγζσ προςϊπων, επιπλζον εκπαιδεφςεισ, νζα πιςτοποιθτικά από τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο
αντιπρόςωπο του ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν Οδθγία 93/42/EEC, κλπ) εν ςχζςθ με τα ςτοιχεία που θ
ΕΤΑΙΕΙΑ είχε κατακζςει με τθν προςφορά τθσ για τθν ανάλθψθ τθσ προμικειασ, είναι απαραίτθτο να υποβλθκοφν αυτά ςτον
ΡΕΛΑΤΘ προ τθσ υπογραφισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ.
1.2 Θ Σφμβαςθ περιλαμβάνει :
α) Τθν ςυντιρθςθ του ςυγκροτιματοσ όπωσ αυτι προκφπτει από τα εγχειρίδια του προςφερόμενου μοντζλου.
β) Τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και των ανταλλακτικϊν (εξαιρουμζνων μόνον των αναλϊςιμων
υλικϊν τα οποία είναι μζςα αποκικευςθσ (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, θλεκτρόδια, ςκιαγραφικά και ςφριγγεσ εγχυτϊν των οποίων
θ προμικεια βαρφνει τον ΡΕΛΑΤΘ.
γ)Τθν αντικατάςταςθ απεριόριςτου αρικμοφ ακτινολογικϊν λυχνιϊν, λυχνιϊν, ψθφιακϊν ανιχνευτϊν κλπ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΡΑΧΟΥΝ) και ανεξαρτιτωσ αρικμοφ εξετάςεων κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.

(ΣΕ ΟΡΟΙΟ

δ)Τθ λιψθ κάκε προλθπτικοφ μζτρου για τθν αποφυγι τυχόν ανωμαλιϊν ι ηθμιϊν.
ε)Τυχόν επικαιροποιιςεισ του καταςκευαςτικοφ Οίκου ςε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware κλπ.).
1.4.Θ ςυντιρθςθ και επιςκευι κα γίνεται με τα απαιτοφμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετριςεωσ και ελζγχου από ειδικά
εκπαιδευμζνο προςωπικό τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ, ςφμφωνα με τισ διεκνϊσ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτικοφ Οίκου
του ςυγκροτιματοσ.
1.5.Κατά τθ ςυντιρθςθ ι επιςκευι θ ΕΤΑΙΕΙΑ κα προβαίνει κατά τθν άποψι τθσ, ςε κάκε απαιτοφμενθ τεχνικι μετατροπι
για τθν αρτιότερθ και αςφαλι λειτουργία και απόδοςθ του ςυγκροτιματοσ, εφ’ όςον τοφτο επιτρζπεται ι προβλζπεται από
τον καταςκευαςτικό Οίκο. Οι μετατροπζσ αυτζσ δεν κα ζχουν επίπτωςθ ςτθν παρεχομζνθ ποιότθτα και ταχφτθτα των
εκτελουμζνων εξετάςεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται ςτθ ςφμβαςθ τθσ αγοράσ του ςυγκροτιματοσ. Αντίκετα αποςκοποφν
ςτθ βελτίωςθ των λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν.
1.6Θ ΕΤΑΙΕΙΑ οφείλει να ενθμερϊνει τον ΡΕΛΑΤΘ ςχετικά με τισ βελτιϊςεισ του ςυγκροτιματοσ που ςυνιςτά ο
καταςκευαςτικόσ οίκοσ.
1.7. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ-βλαβϊν και ςυντιρθςθσ του
ςυγκροτιματοσ, με ευκφνθ του Αιμοδυναμικοφ Τμιματοσ και του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του ΡΕΛΑΤΘ. Το
θμερολόγιο αυτό κα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμιματοσ ι ακτινοφυςικό ι τεχνολόγο ακτινολόγο, τον
αρμόδιο τεχνικό του Τμιματοσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ του ΡΕΛΑΤΘ και τον υπεφκυνο τεχνικό τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ. Στο
θμερολόγιο κα αναγράφονται όλεσ οι βλάβεσ και τα αίτιά τουσ, οι ενζργειεσ αποκατάςταςισ τουσ από τθν πλευρά τθσ
ΕΤΑΙΕΙΑΣ κακϊσ και. ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ.
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1.8Θ ΕΤΑΙΕΙΑ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μζτρα αςφαλείασ και να εξαςφαλίηει το προςωπικό των
ςυνεργείων του για κάκε περίπτωςθ ατυχιματοσ, που τυχόν ςυμβεί κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν
παροφςα, επί του μθχανιματοσ.

ΑΡΘΡΟ 2.

ΡΟΛΘΡΤΙΚΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘ – ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ - ΧΟΝΟΣ ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΣΘΣ
2.1 Θ προλθπτικι ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του οίκου καταςκευισ από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και
από ϊρα 08.00 ζωσ 16.00, υπό τθν επίβλεψθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ. Σε περίπτωςθ που οι ανωτζρω θμζρεσ αποτελοφν επίςθμεσ
αργίεσ ι εορτζσ του χρόνου θ προλθπτικι ςυντιρθςθ του μθχανιματοσ κα μετατίκεται τθν πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα που
ακολουκεί μετά τθν αργία.
2.2 Οι επιςκευζσ των βλαβϊν γίνονται κακθμερινά μθ εξαιρουμζνων των Αργιϊν και Σαββατοκφριακων όταν το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφθμερεφει. Θ προςζλευςθ των Τεχνικϊν τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ για τισ επιςκευζσ κα γίνεται εντόσ 48 ωρϊν κακϊσ το
Νοςοκομείο Χίου βρίςκεται ςε νθςιωτικζσ και παραμεκόριεσ περιοχζσ, εκτόσ αν ο ανάδοχοσ ζχει προςφζρει μικρότερο χρόνο
οπότε μπαίνει ο χρόνοσ τθσ προςφοράσ, από τθν ςτιγμι που ειδοποιείται θ ΕΤΑΙΕΙΑ. Θ ειδοποίθςθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ για τθν
αποκατάςταςθ των βλαβϊν κα γίνεται ςτα γραφεία τθσ ςτο φαξ : ……………………., τισ εργάςιμεσ μζρεσ και ϊρεσ από το Τμιμα
ΒΙΤ θ από τθν Τεχνικι Υπθρεςία του ΡΕΛΑΤΘ και τισ μθ εργάςιμεσ από τθν Αιμοδυναμικι Μονάδα του ΡΕΛΑΤΘ.
Ο χρόνοσ αυτόσ μπορεί να αυξθκεί εάν προκφψουν λόγοι ανωτζρασ βίασ δεόντωσ αποδεδειγμζνοι που επιβεβαιϊνουν το
ανζφικτο τθσ ζγκαιρθσ μετάβαςθσ.
2.3 Κατά τθν διάρκεια των προγραμματιςμζνων Συντθριςεων-Επιςκευϊν που κα γίνονται από τουσ τεχνικοφσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ
κα ειδοποιείται από τθν ΕΤΑΙΕΙΑ με Fax και αρμόδιοσ τεχνικόσ τθσ Βιοϊατρικισ Τεχνολογίασ ι τθσ τεχνικισ Υπθρεςίασ του
ΡΕΛΑΤΘ. Ραράβαςθ αυτοφ του όρου κα επιφζρει τθν ποινι τθσ μθ πλθρωμισ του ετιςιου τιμολογίου που κα εκδίδεται από
τθν ΕΤΑΙΕΙΑ.
2.4 Θ επιτρεπόμενθ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ(downtime) του ςυγκροτιματοσ ςυμφωνείται ςε διακόςιεσ ςαράντα (240)
ϊρεσ ανά ζτοσ. (Αν ο ανάδοχοσ ζχει προςφζρει μικρότερο χρόνο τότε μπαίνει ο χρόνοσ τθσ προςφοράσ.)
Ωσ χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ ορίηεται ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ των επί μζρουσ αυτόνομων λειτουργικϊν μονάδων ι του
ςυνόλου του ςυγκροτιματοσ κατά τον οποίο δεν ιταν δυνατι θ διενζργεια περιςτατικοφ. Ο χρόνοσ αυτόσ κα προςμετρείται
ακροιςτικά από τθν 08.00 πρωινι τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ (μθ εξαιρουμζνων των Αργιϊν και Σαββατοκφριακων όταν το
Νοςοκομείο εφθμερεφει) θμζρασ, από τθ θμζρα κλιςθσ τθσ εταιρείασ για επιςκευι, θ οποία κλιςθ κα γίνεται με αποςτολι
fax από Δευτζρα ζωσ Ραραςκευι και από ϊρεσ 08.00 ζωσ 16.00. Θ κλιςθ αυτι κα γίνεται – εφόςον παραςτεί ανάγκθ - από
ϊρεσ 08.00 ζωσ 16.00 και τισ Αργίεσ και τα Σαββατοκφριακα, εφόςον το Νοςοκομείο εφθμερεφει. O χρόνοσ αυτόσ δεν
περιλαμβάνει τον χρόνο προλθπτικισ ςυντιρθςθσ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ του ςυγκροτιματοσ. Ωσ ϊρα ακινθτοποίθςθσ
κα λογίηεται το ςφνολο των ωρϊν του 24ϊρου από τθν 08.00 πρωινι τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμζρα
ειδοποίθςθσ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ, όπωσ αυτι περιγράφεται παραπάνω, μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ. Εφόςον ο
χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ υπερβεί το ανωτζρω χρονικό όριο από τθν 08.00 τθσ επόμενθσ εργάςιμθσ θμζρασ από τθν θμζρα
κλιςθσ τθσ εταιρείασ, οι πζραν των ανωτζρω δαπανθκείςεσ ϊρεσ διπλαςιάηονται για τον υπολογιςμό του χρόνου
ακινθτοποίθςθσ τθσ περίπτωςθσ.

ΑΡΘΡΟ 3.

ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ
3.1 Στο τζλοσ ιςχφοσ εκάςτθσ ετιςιασ Σφμβαςθσ κα υπολογίηονται οι ϊρεσ ακινθτοποίθςθσ του ςυγκροτιματοσ όπωσ ορίηεται
ανωτζρω.
3.2
Για κάκε ϊρα ακινθτοποίθςθσ πζραν διακοςίων ςαράντα (240) ωρϊν ετθςίωσ, κα επιβάλλεται ςτθν
………….…………(ΕΤΑΙΕΙΑ) ωσ ποινικι ριτρα ογδόντα (80) ΕΥΩ πρόςτιμο ανά ϊρα ακινθτοποίθςθσ. (Αν ο ανάδοχοσ ζχει
προςφζρει μεγαλφτερο ποςό τότε μπαίνει το ποςό τθσ προςφοράσ)
3.3Κατά τθν διάρκεια του ςυμβατικοφ χρόνου ςυντιρθςθσ και μετά τθν παρζλευςθ είκοςι (20) εργαςίμων θμερϊν χωρίσ τθν
αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι αδυναμία παροχισ ανταλλακτικϊν, θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει το ςφνολο του
ςυγκροτιματοσ με νζασ τεχνολογίασ και αυξθμζνων θ αντίςτοιχων τουλάχιςτον δυνατοτιτων χωρίσ καμία επιβάρυνςθ του
ΡΕΛΑΤΘ.
3.4Θ ποινικι ριτρα που προβλζπεται ςτα ωσ άνω δεν μπορεί να εφαρμοςτεί ςε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ.
Οι τυχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ, κακϊσ και τα υλικά που κα απαιτθκοφν για τθν
αντικατάςταςθ του μθχανιματοσ, κα βαρφνουν και κα καλυφκοφν από τον ΡΕΛΑΤΘ
3.5 Θ παρακράτθςθ των ποςϊν των ποινικϊν ρθτρϊν κα γίνεται με αφαίρεςθ από το ετιςιο ςυμβατικό τίμθμα, ι αν αυτό
δεν επαρκεί από τθν εγγυθτικι επιςτολι είτε τζλοσ με κάκε νόμιμο μζςον.
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ΑΡΘΡΟ 4.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΘΜΑ / ΡΛΘΩΜΘ
4.1Για τισ αναφερόμενεσ ςτθν παροφςα Σφμβαςθ ετιςιασ πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, υπθρεςίεσ, ο ΡΕΛΑΤΘΣ κα
καταβάλει ςτθν ΕΤΑΙΕΙΑ ………………….. το ςυνολικό ποςό των ………………………………………………….………(ολογράφωσ)
(……..…..………€) ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ ….%.
4.2Στθν τιμι αυτι περιλαμβάνεται θ τιμι των ανταλλακτικϊν, των πάςθσ φφςεων υλικϊν και εργατικϊν, τα διάφορα άλλα
κόςτθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ (πχ μετακινιςεισ, διαμονι, εργαλεία κλπ) κακϊσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ και οι υπζρ τρίτων
κρατιςεισ όπωσ προβλζπεται ςτθν διακιρυξθ ……………………….. και ςτθν προςφορά τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ που ζγινε αποδεκτι.
4.3 Θ εξόφλθςθ τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ για τθν υπό το ςτοιχείο 4.1 ανωτζρω ςυμφωνθκείςα αμοιβι, ςυμπεριλαμβανομζνου του
ΦΡΑ, κα καταβάλλεται από τον ΡΕΛΑΤΘ με τθν λιψθ του ςχετικοφ τιμολογίου τθσ ΕΤΑΙΕΙΑΣ, και μετά τθν διζλευςθ του
ςυμβατικοφ χρόνου, εντόσ ενενιντα (90) θμερϊν από τθν υποβολι του.

ΑΡΘΡΟ 5.

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ
5.1Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ετιςιασ Σφμβαςθσ θ ΕΤΑΙΕΙΑ…….………….. κατζκεςε τθν υπ αρικμ………. Εγγυθτικι
Επιςτολι τθσ τράπεηασ …………….…….…. αξίασ 5% τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ετιςιασ Σφμβαςθσ πλιρουσ ςυντιρθςθσεπιςκευισ, ιτοι αξίασ …………………………€ και ιςχφοσ ενόσ ζτουσ και ενόσ μθνόσ, ιτοι ιςχφοσ μζχρι τθν …../…../…….…

ΑΡΘΡΟ 6.

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ
Θ ΕΤΑΙΕΙΑ υποχρεοφται να επαναλάβει ανάλογθ εκπαίδευςθ με αυτι που είχε παράςχει κατά τθν περίοδο δοκιμαςτικισ
λειτουργίασ του μθχανιματοσ, διάρκειασ .......θμερολογιακϊν θμερϊν (ςφμφωνα με τθν προςφορά) φςτερα από αίτθμα του
ΡΕΛΑΤΘ και χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ αυτοφ (ιατρϊν, φυςικϊν ι χειριςτϊν
και βιοϊατρικϊν μθχανικϊν) μζςα ςτθν περίοδο τθσ ετιςιασ ςφμβαςθσ, εφόςον αυτό ηθτθκεί από τον ΡΕΛΑΤΘ και εφόςον το
δικαίωμα αυτό του ΡΕΛΑΤΘ δεν ζχει εξαντλθκεί ςε προθγοφμενεσ ετιςιεσ ςυμβάςεισ ςυντιρθςθσ.

ΑΡΘΡΟ 7.

ΔΙΑΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
7.1 H παροφςα Σφμβαςθ δυνατόν να ανανεϊνεται ανά ζτοσ, ςφμφωνα με τθν κζλθςθ και τθν διακριτικι ευχζρεια του
ΡΕΛΑΤΘ, με ζναρξθ του πρϊτου ζτουσ ιςχφοσ τθν ……/……/…….….Κατά ςυνζπεια θ παροφςα Σφμβαςθ ετιςιασ ςυντιρθςθσεπιςκευισ λιγει τθν ……/……/…………
7.2 Θ ανανζωςθ τθσ Σφμβαςθσ ςυντιρθςθσ μετά τθν λιξθ τθσ παροφςασ όςον αφορά το τίμθμα, κα γίνεται ςφμφωνα με τθν
αφξθςθ του ΔΕΙΚΤΘ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΘ που δίνει θ ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τθν αντίςτοιχθ προθγοφμενθ 12μθνθ περίοδο που μόλισ
ζλθξε (δθλ ςφμφωνα με τθν ετιςια μεταβολι του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι του μινα υπογραφισ τθσ νζασ Σφμβαςθσ ςε
ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του προθγοφμενου χρόνου).
7.3 Σε περίπτωςθ που το ςυγκρότθμα τεκεί οριςτικϊσ εκτόσ λειτουργίασ κατόπιν απόφαςθσ του ΡΕΛΑΤΘ, θ παροφςα
Σφμβαςθ λφεται αυτομάτωσ και αηθμίωσ για αμφότερουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ. Σε τζτοια περίπτωςθ ο ΡΕΛΑΤΘΣ κα
ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν ΕΤΑΙΕΙΑ για τθν πρόκεςθ διακοπισ λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ, τθρϊντασ προκεςμία
τουλάχιςτον είκοςι (20) θμερϊν. Ο ΡΕΛΑΤΘΣ υποχρεοφται να καταβάλει το ςυμβατικό τίμθμα που αναλογεί ςτον χρόνο
λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ.
7.4 Θ Σφμβαςθ είναι δυνατόν να τροποποιθκεί ι να παρατακεί μόνο με ζγγραφθ ςυμφωνία των δφο ςυμβαλλομζνων μερϊν.

ΑΡΘΡΟ 8.

ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ
8.1 Θ εν λόγω Σφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο.
8.2 Σε περίπτωςθ διαφορϊν, που ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με τθν ερμθνεία ι τθν εκτζλεςθ ι τθν εφαρμογι τθσ
Σφμβαςθσ ι εξ’ αφορμισ τθσ, ο ΡΕΛΑΤΘΣ και θ ΕΤΑΙΕΙΑ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για τθ φιλικι επίλυςι τουσ,
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν ςυναλλακτικϊν θκϊν πάντα υπό το πρίςμα τθσ προςταςίασ του
δθμοςίου ςυμφζροντοσ.
8.3 Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεκτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά Δικαςτιρια.
Σαν απόδειξθ των παραπάνω υπογράφεται θ Σφμβαςθ αυτι από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τζςςερα πρωτότυπα.
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΠΕΛΑΣΗ

Για την ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ρέδηα Υώξνπ Δγθαηάζηαζεο
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΩΝ
ΥΔΓΙΟ 1 : Όδεπζε εληόο ηνπ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ γηα κεηαθνξά ηνπ θαηλνύξγηνπ ςεθηαθνύ ζηεθαληνγξάθνπ
κέρξη ηνλ ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ κε πξνηεηλόκελε δηαδξνκή.
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ΥΔΓΙΟ 2 : Κάηνςε ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ ςεθηαθνύ ζηεθαληνγξάθνπ.
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