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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 20 Π /2013

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Σύµβουλος Υποστήριξης για την Ωρίµανση –
Για την ανάθεση του έργου :

Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «Ο
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»»

Με κριτήριο κατακύρωσης :

Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη (µε Φ.Π.Α.): Σε βάρος
του ΚΑΕ 9362

Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά

25.000,00 € (ευρώ)

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη
Εφαρµογής»

Συγχρηµατοδότηση: Από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) του «Ε.Π.
Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013»
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Γ. Ν. Χανίων, µε κωδικό MIS 376398 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»
προϋπολογιζόµενης δαπάνης 25.000€ συµπεριλ/νου Φ.Π.Α.
Αντικείµενο της Πράξης σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο Τεχνικό

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

∆ελτίο Πράξης, αποτελεί η υποστήριξη του Νοσοκοµείου στην
επιτάχυνση της ωρίµανσης – υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων έργων του

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

Είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

23%.

23 %
Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) :376398
Κωδικός ΣΑ : Ε0918
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ

Κωδικός πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ09180100
Κωδικός δικαιούχου : 1083565
ΚΑΕ 9362

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Οι τιµές υπόκεινται στις υπερ του ∆ηµοσίου και τρίτων νόµιµες
κρατήσεις, όπως ισχύουν κάθε φορά :

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ %

•

Φόρος εισοδήµατος 8 % επί της καθαρής αξίας µετά την
αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων

•

Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.10% (Ν. 4013/11,αρθρ. 4 § 3)

Έχοντας υπόψη:
1
1.1

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .

1.2

Του Π.∆. 118/10-07-2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.)Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’).

1.3

Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις».

2

1.4

Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.

1.5

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

1.6

Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.

1.7

Του

Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α΄267/3-12-2007] «∆ιαχείριση ,έλεγχος

και

εφαρµογή

αναπτυξιακών

παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
1.8

Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–
6–2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».

1.9

Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/115-2010).

1.10

Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδύκτιο «Πρόγραµµα
∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις».

1.11

Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις……».

1.12

Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις»
, όπως συµπληρώθηκε από το Ν.4052/12.

1.13

του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

1.14

Την Αριθµ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών
(Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).

1.15

Την Αριθµ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).

1.16

Την µε αριθµ.8414/3-10-2011 Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του
ΠΠΥΥ2011».

1.17

Την Απόφαση της ΕΠΥ 3/83/09-12-11 περί κρατήσεων προµηθειών.

1.18

της ΥΠΑΣΥ∆ 14053 / ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008), όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 1957/9-9-2009,
αναφορικά µε την «ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ηµέρες στην Ιστοσελίδα του
δικαιούχου….».

1.19

Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 - 15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου Του Ν.
3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

1.20

Τη µε αρ. πρωτ. 445/28-01-2013 Εγκύκλιο της Ε.Π.Υ επικαιροποίηση των κρατήσεων

2. Τα έγγραφα
2.1. Το µε αριθµ. πρωτ. 8062/οικ.75.12/21-02-2012 Έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδιασµού

(ΕΣΠΑ)

µε

θέµα

:

«Υποστήριξη

Φορέων

που

υλοποιούν

έργα

υποδοµών

Υγείας

συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ
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2.2. Το µε αριθµ.πρωτ. 649/29-2-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του
Υ.Υ.Κ.Α. µε θέµα : «Προσκλήσεις Τεχνικής Υποστήριξης φορέων που υλοποιούν έργα υποδοµών Υγείας στα
Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
2.3. Το µε αριθµ.πρωτ. 872/19-3-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του
Υ.Υ.Κ.Α. µε θέµα : « Τροποποίηση πεδίου τεχνικού δελτίου για τα έργα της πρόσκλησης τεχνικής υποστήριξης
της ΜΟ∆ ΑΕ για φορείς που υλοποιούν έργα υποδοµών .:Υγείας στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ»
2.4. Η µε αριθµ. 34/ πρκ. 6/ 22-03-2012 απόφαση του ενιαίου ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων – Θ.Ψ.Π.Χ.
(υποβολή πρότασης, κωδικός πρόσκλησης 4.1).
2.5. Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) ΕΤΠΑ-Ταµείου Συνοχής.
2.6. Την µε αρ. πρωτ.: 2245/13-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων – Θ.Ψ.Π.Χ. περί
συγκρότησης επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.
2.7. Το µε αριθµ. πρωτ. 2137/12/Θ∆/ΙΠ/σµ/27-04-2012 έγγραφο της ΜΟ∆ ΑΕ (σύµφωνο αποδοχής όρων).
2.8.Την µε αρ. πρωτ. 1676/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης της ΜΟ∆ της Πράξης «Σύµβουλος Υποστήριξης για την
Ωρίµανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων µε κωδικό MIS 376398 στο Ε.Π.
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»
2.9 Την µε αρ. 16/ πρκ 19/ 23-08/2013 απόφαση του ∆.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού.

ΑΡΘΡΟ 1

ο

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Πρόχειρο δηµόσιο ανοικτό διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για το έργο υλοποίηση του έργου "Σύµβουλος Υποστήριξης για την ωρίµανση –
υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, µε κωδ. MIS 376398, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Αντικείµενο του έργου, σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης αποτελεί η υποστήριξη του φορέα
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στην επιτάχυνση της ωρίµανσης– υλοποίησης έργων για το
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, έργων για τα οποία οι απαιτήσεις συντονισµού, επίβλεψης και εποπτείας είναι
εξαιρετικά αυξηµένες και κρίσιµες για την οµαλή ένταξη και υλοποίησή τους. Το αντικείµενο, οι στόχοι και τα παραδοτέα
του ανωτέρω έργου αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ( Παράρτηµα Α) της παρούσης.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του έργου σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
διακήρυξης.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µετά από προθεσµία µεγαλύτερη των ∆ΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
δηµοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στο Πρόγραµµα ∆ι@ύγεια και στην ιστοσελίδα του φορέα
(ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ).
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H διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της ∆ιακήρυξης
www.chaniahospital.gr

θα γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης

δωρεάν. Στην περίπτωση αυτή τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν

θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές.
ΑΡΘΡΟ 2ο
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Γραφείο Πρωτοκόλλου του

∆ευτέρα 23/09/2013

Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Ώρα 14.00

Γραφείο Προµηθειών του
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Τρίτη 24/09/2013
Ώρα 09.00

•

Οι ενδιαφερόµενοι έχουν δικαίωµα να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο

•

Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται
από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.

Ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο
µέρος αποτελούν τα εξής παραρτήµατα :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: -Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Πίνακες Ενταγµένων έργων και έργων προς ένταξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Σχέδιο Σύµβασης Προµήθειας

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο Προµηθειών από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισµού.
Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών:
α) Τα µέλη της επιτροπής
β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον συµµετέχουν µε εκπρόσωπο τους
υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης).

Άρθρο 4

ο

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

4.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν:

α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί, που έχουν επαγγελµατική
δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε
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άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε
µε το νόµο 2513/1997.
β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν
απαιτείται να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση /
Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου
µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος
µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου
Οργανισµού Εµπορίου.
4.2 Αποκλεισµός συµµετοχής:

Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και
συγκεκριµένα εάν:
α) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, κατά το
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της
29.1.1998, σελ.1).
β) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, ΣΕΛΙ∆Α 7 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).
γ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης
για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
δ) Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του
Π∆60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
ε) βρίσκονται σε πτώχευση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό
συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία
προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
στ) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, θέσης σε κοινή ή ειδική εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις
κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
ζ) καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή
τους.
η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία.
θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελούν σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία.
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Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν
από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε
κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό.
4.3. Προϋποθέσεις συµµετοχής: Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν
υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες.
Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένη τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων συναφών µε
την προκηρυσσόµενη, την οποία να µπορούν να τεκµηριώσουν επαρκώς. Ως συναφή θεωρείται η εµπειρία στην
παροχή

υπηρεσιών

στον

σχεδιασµό,

στην

υποβολή,

στην

ωρίµανση,

παρακολούθηση

και

διαχείριση

συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ έργων και προγραµµάτων Για το λόγο αυτό, ο προσφέρων
πρέπει να προσκοµίσει πίνακα έργων συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ που έχουν
εκτελεσθεί κατά την προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σηµαντικότερων
εργασιών.
Τέλος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν και οιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες και
δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιµο. Η γενικότερη επαγγελµατική εµπειρία του προσφέροντος θα συνυπολογιστεί.
4.4 Νοείται ότι σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις
αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη της κοινοπραξίας ανά το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα
ασχοληθεί κάθε πρόσωπο στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων.

Άρθρο 5

ο

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5.1. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά των

άρθρων 5 και 6, του Π.∆

118/2007. όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:
5.1.1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το
ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη της ισχύς της προσφοράς τους.
5.1.2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α’75) όπως εκάστοτε ισχύει, µε την θεώρηση
γνησίου υπογραφής στην οποία:
-Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν και
- Να δηλώνεται ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους
α) δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του
άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της
επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη ∆/ξη ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης,
της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας , της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
β) δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .
δ) είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση κατά
την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού ως ορίζεται στο άρθρο 6 του Π.∆. 118/2007.
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ε) δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ.2 το εδ. Γ της παραγρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007
κατάσταση.
στ) Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 και του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007.
5.1.3. Εφόσον οι προµηθευτές συντρέχουν στους ∆ιαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
5. 2. ∆ικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής και επαγγελµατικής του ικανότητας

5. 2. 1. Πίνακας έργων συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ που έχουν εκτελεσθεί κατά την
προηγούµενη πενταετία.
5. 2. 2. ∆ηλώσεις για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, τις πιστοποιήσεις, το ιστορικό και τα
κύρια βήµατα ανάπτυξης του προσφέροντα.
5. 2. 3.

Βιογραφικά σηµειώµατα

στελεχών προτεινόµενης Οµάδας Έργου µε ελάχιστη σύνθεση ένα πτυχιούχο

οικονοµολόγο, έναν πτυχιούχο νοµικό και έναν διπλωµατούχο µηχανικό, τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν εξειδικευµένη
γνώση και εµπειρία για την εκτέλεση παρόµοιων έργων ή υπηρεσιών.
5. 2. 4. Σε περίπτωση Οµάδας Έργου απαιτείται προσκόµιση Υπεύθυνων δηλώσεων των επιµέρους στελεχών που θα
δηλώνουν ότι υπάρχει σχετική συµφωνία συνεργασία µε τον προσφέροντα, ότι δεν συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο
σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισµό και ότι αποδέχονται τους όρους του διαγωνισµού.
Άρθρο 6

ο

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.

Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφηµένες από τους

ενδιαφερόµενους µέσα στα χρονικά όρια

που ορίζει η διακήρυξη µε ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόµενες µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε
τρόπο εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
2.

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

•

Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ”.

•

Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.

•

Ο αριθµός της διακήρυξης.

•

Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.

•

Τα στοιχεία του αποστολέα.

3.

Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που

αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 2.
Τα τεχνικά στοιχεία, όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, το φύλλο συµµόρφωσης και τα αντίγραφα τοποθετούνται
σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη “Τεχνική Προσφορά”. Σε περίπτωση
που τα τεχνικά στοιχεία δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις
λοιπές ενδείξεις, του κυρίως φακέλου.
Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς και τα αντίγραφα τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό
σφραγισµένο υποφάκελο επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη “Οικονοµική Προσφορά”.
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4.Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως υποφακέλου.
5.Τα τεχνικά και οικονοµικά, (πρωτότυπα και αντίγραφα), και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, υποβάλλονται σε
έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή DVD).
6.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογεγραµµένη από τον προσφέροντα, το δε
αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την
τυχόν διόρθωση και να µονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
7.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ,
εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν
αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της
προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν.
8.Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η
προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την
αντίστοιχη αρίθµηση.

Άρθρο 7

ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της
διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό
διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία.
Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα
του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα
ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό
µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.

Άρθρο 8

ο

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί σε Ευρώ για το σύνολο του έργου, θα τεκµηριώνεται και θα βασίζεται στα στοιχεία
της τεχνικής προσφοράς.

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη

επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ.
Στην οικονοµική προσφορά θα αναγράφεται σαφώς σε πίνακα:
α) το ποσοστό έκπτωσης επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης.
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β) Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέροντας προτίθεται να εκτελέσει το έργο µη συµπεριλαµβανοµένου
του αναλογούντος ΦΠΑ.
γ) Το ποσό του αναλογούντος ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.
δ) Το ποσό της συνολικής προσφοράς µε τον ΦΠΑ
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές και συγκεκριµένα µικρότερη του 90% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης, θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης
κατακύρωσης.
Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις και
ανάλυση της οικονοµικής του προσφοράς σε συνδυασµό µε τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχοµένων
υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Έργου.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των
προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι τη λήξη ισχύος της σύµβασης.
Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντιτίµου
των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση των προσφορών, οργάνου.

Άρθρο 9

ο

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των
προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των
προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των
προσφορών που κατατέθηκαν.
2. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην
Επιτροπή µετά την

έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για

επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η

τεχνική

προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται,
σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος µονογράφεται επίσης και παραδίδεται
στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που
υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο
υπογράφει και σφραγίζει.
4. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, µόνο των τεχνικά αποδεκτών, θα αποσφραγιστούν και θα
αξιολογηθούν οι οικονοµικές προσφορές, µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και
των λοιπών στοιχείων αυτών. Το πρακτικό των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης θα
υποβληθεί στο ∆.Σ για έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού.
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5. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών
και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά

επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του

διαγωνισµού.
6. Θα υπογράφονται συµβάσεις µε τις εταιρείες µε τη χαµηλότερη τιµή. Οι συµµετέχουσες εταιρείες θα
ενηµερώνονται µε ευθύνη τους.
Άρθρο 10

ο

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πιο
συµφέρουσα προσφορά.
Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του καταλληλότερου, θα γίνει µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας:
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1η Οµάδα
Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και

80%

Απόδοσης

Α.1 Ποιότητα πρότασης (πληρότητα, σαφήνεια, τεκµηρίωση)

20%

Α.2 Συµφωνία της πρότασης µε τις τεχνικές προδιαγραφές

40%

Α.3 Ασφάλεια που θα προκύπτει από την εφαρµοζόµενη

20%

µεθοδολογία υλοποίησης του έργου (µοντέλα, εργαλεία,
δείκτες αξιολόγησης) και τη ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των εργασιών
2η Οµάδα
Οµάδα Τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης

20%

Β.1 Εγγύηση προγραµµατισµένης και οργανωµένης

10%

παρακολούθησης του έργου
Β.2 Υπηρεσίες στήριξης και τεχνικής βοήθειας / διασφάλιση καλής

10%

εκτέλεσης του έργου
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Όλα τα επί µέρους κριτήρια βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση τους 100 βαθµούς. Η σταθµισµένη βαθµολογία του
κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί την βαθµολογία του. Η
συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων.
Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους συµµετέχοντες σε αυτές
αθροιστικά.
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Η βαθµολογία των επί µέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Η τελική βαθµολογία µε βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς.

Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη συµφερότερη προσφορά. Για την επιλογή της συµφερότερης
προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού θα προβεί στα ακόλουθα:
•

Έλεγχος των δικαιολογητικών συµµετοχής

•

Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν

•

απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής

•

Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε

•

προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης

•

Η επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς θα προκύψει από
την κατάταξη των προσφορών, µε βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi =Κi/Βi όπου Κi = Το συνολικό συγκριτικό
κόστος της Προσφοράς i
Βi = Σταθµισµένη Βαθµολογία, δηλαδή το άθροισµα της βαθµολογίας των επιµέρους στοιχείων κάθε οµάδας
κριτηρίων αξιολόγησης επί τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς.

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρούσα, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την πλέον συµφέρουσα
από οικονοµική άποψη προσφορά εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές σύµφωνα µε
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσης διακήρυξης.
Σύµφωνα µε το Π.∆. 118/2007 άρθρο 20, ως πλέον Συµφέρουσα από Οικονοµική άποψη προσφορά είναι εκείνη, που
παρουσιάζει το µικρότερο λόγο (Λ) της Συγκριτικής Τιµής προσφοράς (Κ) προς την σταθµισµένη
βαθµολογία της προσφοράς (Β).
Συγκριτική Τιµή (Κ)
Μικρότερος λόγος (Λ) = ---------------------------------------------------------------------Σταθµισµένη Βαθµολογία Προσφοράς (Β)
Όπου Σταθµισµένη Βαθµολογία Προσφοράς =
(0,30xβαθµΑ1 + 0,20xβαθµΑ2 + 0,20xβαθµΑ3 + (0,10xβαθµΒ1 + 0,10xβαθµΒ2)
Όπου βαθµ Α1,Α2, Α3, Β1,Β2: βαθµολογία κριτηρίου Α1,Α2, Α3, Β1,Β2
Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη η Τιµή Προσφοράς όπως περιγράφεται στον Πίνακα
οικονοµικής προσφοράς .
Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές µε τον αυτό ακριβώς λόγο (Λ) και που είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που
προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες
προσφορές (Π∆ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β).

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ∆ιαγωνισµού
θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθµού, για να αναδειχθεί ο
προτεινόµενος προµηθευτής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Π.∆. 118/07.
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Άρθρο 11

ο

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού.
Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του,
µπορεί να προτείνει :
Α. Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όπως καθορίζονται στη διακήρυξη.
Β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
τεχνικών προδιαγραφών.
Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν
συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
∆. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον τις εν λόγο υπηρεσίες.
ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση.
Ε. Στις περιπτώσεις διαγωνισµών στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία
µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της
αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά
χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες.
Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός
ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής.
Άρθρο 12

ο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο,
υπογράφεται σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας.
Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στην διακήρυξη και την
προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση και περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία :
Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης
Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη
Γ. Τα προς προµήθεια υλικά και την ποσότητα
∆. Την τιµή
Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών
ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές
Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις
Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες
Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών
Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής
Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
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η

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης ορίζεται µέχρι την 31 – 12- 2015.

Άρθρο 13

ο

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί το έργο, υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης,
κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση η
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά
κατάταξης.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το
δικαίωµα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της επί της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα Β της
παρούσας. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από
τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης.
Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται στην εγγύηση καλής
εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως.
Άρθρο 14

ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1.

Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις ενέργειες του έργου που του
ανατίθενται στη βάση της Σύµβασης µε την προσήκουσα επιµέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης
και των χρηστών ηθών.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη µε εµπειρία στο σχεδιασµό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων,
τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο των υπηρεσιών, που
αποτελούν αντικείµενο της παρούσας.

3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον
αρµόδιο φορέα, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά µε
το αντικείµενο του Έργου, κατόπιν σχετικού της αιτήµατος.

5.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης στην
Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσµατα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το
αντικείµενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες της
Αναθέτουσας Αρχής.

6.

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει από την Αναθέτουσα
Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων
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του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύµβασης), χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
7.

Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή συµβούλων ή
αντιπροσώπων ή προσκτηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα
χρησιµοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των
δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε την Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις.

8.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία.

9.

Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει συνάντηση συνεργασίας µε τον Ανάδοχο σε τακτική βάση (ανά 15 ηµέρες) µε
την επιτροπή παραλαβής του έργου.

10. Η Οµάδα Έργου θα παρευρίσκεται τουλάχιστον (1) µία ηµέρα την εβδοµάδα στο Νοσοκοµείο. Επίσης,
οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας απαιτηθεί τα στελέχη της οµάδας έργου θα πρέπει να βρίσκονται στη
διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για συναντήσεις / συνεργασία µε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και την
επιτροπή παραλαβής του έργου.

Άρθρο 15

ο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του
συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής.
Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για την διοικητική παρακολούθηση του προσωπικού του Αναδόχου. Αρµοδιότητα
της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παρακολούθηση και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Κατά την παραλαβή κάθε παραδοτέου έργου δύναται εντός 10 ηµερών από την
παράδοση να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επ’ αυτών και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στις σχετικές
διορθώσεις / τροποποιήσεις και να παραδώσει εκ νέου το έργο στο χρονικό διάστηµα που θα του ορίσει η επιτροπή. Για
κάθε παραλαβή θα συντάσσει και θα υπογράφει εντός 10 ηµερών πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό και τους συνεργάτες της
Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συµπλήρωση των
παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή.
Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επιτροπής ή της Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή
µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής θα κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται στη σύµβαση µεταξύ
Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής και θα περιλαµβάνει τα παραδοτέα του έργου.
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Άρθρο 16

ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωµή του αναδόχου του έργου θα καταβληθεί ως εξής:
Α) Πρώτη δόση 25% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου µε την αποδοχή της 1ης εξαµηνιαίας έκθεσης και του
παραδοτέου της έκθεσης ελέγχου λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, µε το πέρας του 6ου µήνα
από την έναρξη του έργου
Β) ∆εύτερη δόση 25% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου µε την αποδοχή της 2ης εξαµηνιαίας έκθεσης και του
παραδοτέου της µελέτης προετοιµασίας ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014 -2020, µε το πέρας του 12ου
µήνα από την έναρξη του έργου
Γ) Τρίτη δόση 25% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου µε την αποδοχή της 3ης εξαµηνιαίας έκθεσης, µε το πέρας
του 18ου µήνα από την έναρξη του έργου
∆) Η αποπληρωµή της αµοιβής του αναδόχου (25%) µετά την ολοκλήρωση του έργου και την αποδοχή της Τελικής
Έκθεσης του έργου.

Ο Ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόµενης αµοιβής του, υποχρεούται
στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, που σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και
σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:

•

Φόρος εισοδήµατος για υπηρεσίες 8% επί της καθαρής αξίας µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

•

Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.10% (Ν. 4013/11,αρθρ. 4 § 3)

•

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.

ΑΡΘΡΟ 17

ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1. Εάν ο ανάδοχος

στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην

προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου οργάνου.
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2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες, που του ανατέθηκαν σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στη παρούσα διακήρυξη.
3. Σε καθυστέρηση της παράδοσης των έργων σύµφωνα µε το σχέδιο προγραµµατισµού της σύµβασης ή
αδιαφορίας και µη συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής ή της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Σε καθυστέρηση υποβολής των δελτίων και ελλιπής εκτέλεση της σύµβασης µε αποτέλεσµα την καθυστέρηση
ολοκλήρωσης των ώριµων έργων ή µη απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ που δικαιούται το νοσοκοµείο, ισχύουν οι
ακόλουθες κυρώσεις:.
• Η διοίκηση του νοσοκοµείου δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 5% αν διαπιστώνει
πληµµελή τήρηση της σύµβασης.
• Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης η διοίκηση του νοσοκοµείου δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση
της επιτροπής µέχρι και 10%.
• Τέλος η διοίκηση του νοσοκοµείου διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και 30% του τιµήµατος, ύστερα από
εισήγηση της επιτροπής, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης.
Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή µέρος του
παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση,
µετά από εισήγηση της επιτροπής και απόφαση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη µη υπογραφή ή µη εκτέλεση της σύµβασης, επιβάλλονται µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση των αρµόδιων οργάνων, που υποχρεωτικά καλούν
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
• Ανάθεση της υπηρεσίας, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει µέρος
στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός
του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
• Καταλογισµός στον αναδόχου ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της παροχής υπηρεσιών για το οποίο κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το έργο µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.
• Σε περίπτωση που η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών
της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογήσιµο
ποσό.
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ΑΡΘΡΟ 18

ο

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆.
118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).

ΑΡΘΡΟ 19

ο

ΓΕΝΙΚΑ

Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.∆.
118/07 µε τις εκάστοτε τροποποιήσεις και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νοµικής διαφοράς είναι τα ∆ικαστήρια
των Χανίων.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: -Τεχνικές προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: Πίνακες Ενταγµένων έργων και έργων προς ένταξη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: Σχέδιο Σύµβασης Προµήθειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προκηρυσσόµενο έργο "Σύµβουλος Υποστήριξης για την ωρίµανση – υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»", εντάχθηκε µε την υπ΄αριθµ. πρωτ.
1676/10.05.2012 Απόφαση Ένταξης της ΜΟ∆ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013», µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€)
συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
η

Το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης ορίζεται µέχρι την 31 – 12- 2015.

Ο Σύµβουλος στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου θα κληθεί να υποστηρίξει στις διαδικασίες
ωρίµανσης και υλοποίησης των έργων του Νοσοκοµείου.

Αντικείµενο του τεχνικού συµβούλου της προτεινόµενης πράξης «Σύµβουλος Υποστήριξης για την ωρίµανση –
υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ» αποτελεί η υποστήριξη του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»:

1. Στην επιτάχυνση της ωρίµανσης – υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που υλοποιούνται,
που είναι ώριµα για υλοποίηση και στον σχεδιασµό των νέων έργων που θα προκύψουν, για τα οποία οι
απαιτήσεις συντονισµού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξηµένες και κρίσιµες για την οµαλή
ένταξη και υλοποίησή των έργων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
2. Στις

διαδικασίες

ωρίµανσης των έργων (διαδικασία εκτέλεσης απαραιτήτων µελετών, απόκτησης

απαραιτήτων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από διαφόρους φορείς όπως ∆ήµους, Υπουργεία κλπ., και
γενικά της ολοκλήρωσης όλων των απαραιτήτων διαδικασιών πριν από τη σύνταξη των Τεχνικών
∆ελτίων)
3. Στις διαδικασίες ένταξης των έργων (σύνταξη Τεχνικών ∆ελτίων και φακέλου πρότασης), σύνταξη και
τήρηση χρονοδιαγραµµάτων
4. Στις διαδικασίες δηµοπράτησης των έργων
5. Στις διαδικασίες υλοποίησης των έργων (υλοποίηση σύµβασης, σύνταξη µηνιαίων – εξαµηνιαίων δελτίων)
6. Στη σύνταξη εκθέσεων υφιστάµενης κατάστασης και πορείας των έργων καθώς και εκθέσεις αξιολόγησης.
7. Στις συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς και τις αρµόδιες επιτροπές του Φορέα για την υλοποίηση του
έργου όπως αυτές καθοριστούν στη σύµβαση.
8. Ως χώρος εργασίας ορίζεται το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»:.
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασµού, της ωρίµανσης, της παρακολούθησης
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των υφισταµένων έργων καθώς και όποιο έργο τυχόν προκύψει στην
πορεία υλοποίησης της πράξης, προκειµένου να διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άµεση και
απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πόρων.
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ΙΙ. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ

Τα παραδοτέα της πράξης είναι η Τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση/ωρίµανση των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων του δικαιούχου από το ΕΣΠΑ:

Τα παραδοτέα της πράξης περιλαµβάνουν:
1. Σύνταξη έκθεσης υφιστάµενης κατάστασης για τα έργα του Νοσοκοµείου
2. Τεύχη προδιαγραφών προµηθειών και υπηρεσιών, τεύχη δηµοπράτησης, µελέτες, αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις,
πίνακες καταγραφής πληρότητας-ωριµότητας έργων.
3. Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων, φάκελοι
προτάσεων.
4. Προεγκρίσεις δηµοπράτησης,

δηµοσίευση και διενέργεια διαγωνισµών, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων

συλλογικών οργάνων, σχέδια συµβάσεων και συµβασιοποίηση έργων.
5. Τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών, δηλώσεις ολοκλήρωσης, τροποποιήσεις Τ∆Ε,
υποβολή στοιχείων πράξεων στο ΟΠΣ, διενέργεια ελέγχων, φάκελοι πράξεων και υποέργων, τεχνικές συναντήσεις,
συσκέψεις και συνεργασίες µε στελέχη του ∆ήµου και των ∆ιαχειριστικών Αρχών.
6. Εξαµηνιαίες

Εκθέσεις

παροχής

υπηρεσιών

τεχνικής

υποστήριξης

στην

ωρίµανση

/υλοποίηση

των

συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Απολογιστική Έκθεση που αφορά στον απολογισµό παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίµανση /
υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Εκπόνηση έκθεσης ελέγχου λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας που εφαρµόζεται στο Γενικό
Νοσοκοµείο Χανίων, προκειµένου να εντοπιστούν ενδεχόµενες παρεκκλίσεις. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να
περιλαµβάνει και διορθωτικές προτάσεις και ενέργειες µε στόχο τη θωράκιση του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων σε
ενδεχόµενο έλεγχο.
9. Εκπόνηση µελέτης προετοιµασίας του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων εν όψει της νέας προγραµµατικής περιόδου
2014-2020 (συµπεριλαµβανοµένων και προτάσεων). Τη µελέτη θα τη συνοδεύει και σχετικό χρονοδιάγραµµα
ενεργειών για την αρτιότερη και έγκαιρη προετοιµασία του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων. Από τον Ανάδοχο ζητείται
και συνδροµή για τον συντονισµό των παραπάνω ενεργειών.
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ΙΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/α

Συντελεστής βαρύτητας

Κριτήρια αξιολόγησης

1
1.1
1.2
1.3

(%)

Οµάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και Απόδοσης

80%

Ποιότητα πρότασης (πληρότητα, σαφήνεια, υποστήριξη)

20%

Συµφωνία της πρότασης µε τις τεχνικές προδιαγραφές

40%

Ασφάλεια που θα προκύπτει από την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία υλοποίησης του
έργου (µοντέλα, εργαλεία, δείκτες αξιολόγησης) και την ρεαλιστικότητα του

20%

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης των εργασιών.
2

Οµάδα Έργου

20%

2.1

Εγγύηση προγραµµατισµένης και οργανωµένης παρακολούθησης του έργου

10%

2.2

Υπηρεσίες στήριξης και τεχνικής βοήθειας/ διασφάλιση καλής εκτέλεσης του έργου

10%

ΣΥΝΟΛΟ

100%
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υπηρεσίες του Συµβούλου θα έχουν ως στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων
που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα αλλά και την υποστήριξη της ωρίµανσης και υλοποίησης
νέων έργων ΕΣΠΑ που µπορεί να προκύψουν στην πορεία υλοποίησης της πράξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ
Α/Α

1

2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τίτλος έργου

MIS

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

327539

Π/Υ

Ηµεροµηνία
ένταξης

∆ιάρκεια
Υλοποίησης

Περιγραφή του
σταδίου
υλοποίησης

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

1000000

Προς Έγκριση
∆ηµοπράτησης

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

416004

Προς Έγκριση
∆ηµοπράτησης

341216

ΣΥΝΟΛΟ

1416004
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α/Α

Τίτλος έργου

1

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

574410

Έχει υποβληθεί ο φάκελος στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, IV

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

397400

Έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισµός της σχετικής
πρότασης.

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

26500

Έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισµός της σχετικής
πρότασης.

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

130000

Έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισµός της σχετικής
πρότασης.

300000

Έχει εγκριθεί µε ΦΕΚ η προµήθεια

4

5
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

Π/Υ

Περιγραφή του σταδίου Ωρίµανσης

1428310
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονοµασία Τράπεζας
Κατάστηµα

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ
Προς
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ
Τ.Κ.73 100 ΤΗΛ 28210 22306
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ………..….. ΕΥΡΩ…………..

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
υποχρέωσή µας ,υπέρ

(και ολογράφως)…….……………..στο οποίο και µόνο περιορίζεται η

της εταιρείας…………………………….∆\νση …… Προς

…………………………………………….…………………………………………………………... για την καλή εκτέλεση
από αυτήν των όρων της µε αριθµό………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια ………………(
αρ.διακ/ξης …../….)προς κάλυψη αναγκών του …... και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συµβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας ………….ΕΥΡΩ αυτής .
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς
καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3)
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σε εµάς , οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού χρόνου δηλ να αναγράφει ότι
λήγει δύο (2) µήνες µετά την οριστική εκτέλεση του έργου, όπως σχετικά αναφέρεται στη ∆\ξη).
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το
Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

(ΕΤΠΑ)

«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Ταχ. ∆/νση : Ο∆ΟΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥΡΝΙΕΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Κ. 73 100, Χανιά
Πληροφορίες :
Τηλ.: 28210 22306
FAX : 28210 22329
Site: www.chaniahospital.gr
e-mail: supplies@chaniahospital.gr

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Επιχειρησιακό

Πρόγραµµα

«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»

Συγχρηµατοδότηση: Από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013»
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Στα Χανιά σήµερα την …………….………., οι υπογράφοντες:
α) ………………………………….., ∆ιοικητής του Γ.Ν.Χ.- Θ.Ψ.Π.Χ., Αποκεντρωµένων Μονάδων της Υγειονοµικής
Περιφέρειας

Κρήτης

που

εδρεύει

στα

Χανιά

και

β)

………….…………………………………..……

του

………………..…..….… κάτοικος ………………………………… κάτοχος του Αρ. ∆ελτ. Ταυτ. ….………….…. που
υπογράφει ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………………………….. σύµφωνα µε
…….…………………………... συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Την …………. διενεργήθηκε Πρόχειρος ∆ηµόσιος Ανοικτός ∆ιαγωνισµός Συγχρηµατοδοτούµενος από το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α) του «Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 20072013» µε βάση τη διακήρυξη …………… του Πα.Γ.Ν.Η., ανάδειξης αναδόχου για «Σύµβουλο Υποστήριξης για
την Ωρίµανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» µε
κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά..
Με την αριθµ. 16/ πρκ 19/ 23-08/2013 απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η διενέργεια

του

διαγωνισµού.
Με την αριθµ. …………….. απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, εγκρίθηκε η κατακύρωση του διαγωνισµού
Ο

πρώτος

από

τους

συµβαλλόµενους

µε

την

προαναφερόµενη

ιδιότητα

του,

αναθέτει

την

…………………………………………………………………………………………………... στο δεύτερο, ονοµαζόµενο
στο εξής «ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ», ο οποίος και αναλαµβάνει την εκτέλεση των εργασιών µε τους κατωτέρω όρους και
συµφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Η σύµβαση αυτή διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων:
1.

Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323 / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)« Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες ∆ιατάξεις» .

2.

Του Π.∆. 118/10-07-2007 « Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (Κ.Π.∆.)Φ.Ε.Κ. 150 Τεύχος Α’).

3.

Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 « Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆απανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».

4.

Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α’ 256 /2-11-2001), όπως ισχύει σήµερα.

5.

Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 81 /44-2005), όπως ισχύει σήµερα.

6.

Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήµερα.

7.

Του Ν.3614/2007[ΦΕΚ Α΄267/3-12-2007] «∆ιαχείριση ,έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

8.

Του Π.∆. 166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29–6–
2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές».

9.

Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 §4 (ΦΕΚ 66/Α/11-52010).
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10. Του Ν.3867/2010, άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/Α/03.08.2010) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης σύσταση εγγυητικού
κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες
διατάξεις……».
11. Την Αριθµ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ 12-11-2010 τ.Β΄).
12. Το µε αριθµ. 445/28-01-2013 έγγραφο της ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας περί κρατήσεων
προµηθειών.
13. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 - 15.09.2011) Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου Του Ν.
3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.

2. Τα έγγραφα
2.1. Το µε αριθµ. πρωτ. 8062/οικ.75.12/21-02-2012 Έγγραφο της Ειδικής Γραµµατείας Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδιασµού

(ΕΣΠΑ)

µε

θέµα

:

«Υποστήριξη

Φορέων

που

υλοποιούν

έργα

υποδοµών

Υγείας

συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ
2.2. Το µε αριθµ.πρωτ. 649/29-2-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του
Υ.Υ.Κ.Α. µε θέµα : «Προσκλήσεις Τεχνικής Υποστήριξης φορέων που υλοποιούν έργα υποδοµών Υγείας στα
Ε.Π. του ΕΣΠΑ».
2.3. Το µε αριθµ.πρωτ. 872/19-3-2012 έγγραφο της Ειδικής υπηρεσίας τοµέα Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης του
Υ.Υ.Κ.Α. µε θέµα : « Τροποποίηση πεδίου τεχνικού δελτίου για τα έργα της πρόσκλησης τεχνικής υποστήριξης
της ΜΟ∆ ΑΕ για φορείς που υλοποιούν έργα υποδοµών .:Υγείας στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ»
2.4. Η µε αριθµ. 34/ πρκ. 6/ 22-03-2012 απόφαση του ενιαίου ∆.Σ. του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων – Θ.Ψ.Π.Χ.
(υποβολή πρότασης, κωδικός πρόσκλησης 4.1).
2.5. Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης (Τ∆ΠΠ) ΕΤΠΑ-Ταµείου Συνοχής.
2.6. Την µε αρ. πρωτ.: 2245/13-02-2013 απόφαση του ∆ιοικητή του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων – Θ.Ψ.Π.Χ. περί
συγκρότησης επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.
2.7. Το µε αριθµ. πρωτ. 2137/12/Θ∆/ΙΠ/σµ/27-04-2012 έγγραφο της ΜΟ∆ ΑΕ (σύµφωνο αποδοχής όρων).
2.8.Την µε αρ. πρωτ. 1676/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης της ΜΟ∆ της Πράξης «Σύµβουλος Υποστήριξης για την
Ωρίµανση – Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων µε κωδικό MIS 376398 στο Ε.Π.
«Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής»
2.9 Την µε αρ. 16/ πρκ 19/ 23-08/2013 απόφαση του ∆.Σ. έγκρισης διενέργειας του διαγωνισµού.
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Άρθρο 1

ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείµενο της σύµβασης, σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, τη διακήρυξη και τη προσφορά του
αναδόχου, είναι η υποβοήθηση/υποστήριξη του φορέα «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ » στην
επιτάχυνση της ωρίµανσης– υλοποίησης έργων για το Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, έργων για τα οποία οι
απαιτήσεις συντονισµού, επίβλεψης και εποπτείας είναι εξαιρετικά αυξηµένες και κρίσιµες για την οµαλή ένταξη και
υλοποίησή τους.
Απαιτείται η φυσική παρουσία του Αναδόχου στο ΓΝΧ τουλάχιστον (1) µία ηµέρα την εβδοµάδα.

Άρθρο 2

ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
η

Το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης ορίζεται µέχρι την 31 – 12- 2015.

Άρθρο 3

ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η έγγραφη τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου και οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης είναι
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης και ισχύουν σαν όροι αυτής.
Ο σύµβουλος στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου µε σκοπό την ενίσχυση της ποιότητας του σχεδιασµού,
της ωρίµανσης, της παρακολούθησης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των έργων, προκειµένου να
διασφαλιστεί η ταχεία ολοκλήρωση τους και η άµεση και απρόσκοπτη απορρόφηση, αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των
κοινοτικών και εθνικών πόρων, θα υποστηρίζει:
1.

Την επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που υλοποιούνται ή που είναι ώριµα για
υλοποίηση ως ο παρακάτω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΡΓΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ
Α/Α

1

2
ΣΥΝΟΛΟ

Τίτλος έργου

MIS

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

327539

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Π/Υ

Ηµεροµηνία
ένταξης

∆ιάρκεια
Υλοποίησης

Περιγραφή του
σταδίου
υλοποίησης

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

1000000

Προς Έγκριση
∆ηµοπράτησης

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

416004

Προς Έγκριση
∆ηµοπράτησης

341216

1416004
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ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α/Α

Τίτλος έργου

1

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

574410

Έχει υποβληθεί ο φάκελος στην Ενδιάµεση
∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, IV

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

397400

Έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισµός της σχετικής
πρότασης.

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΠ

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

26500

Έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισµός της σχετικής
πρότασης.

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

130000

Έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισµός της σχετικής
πρότασης.

Κρήτης και
Νήσων Αιγαίου
2007 - 2013

300000

Έχει εγκριθεί µε ΦΕΚ η προµήθεια

4

5

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ Κ.Υ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

Π/Υ

Περιγραφή του σταδίου Ωρίµανσης

1428310

2.
3.

Τον σχεδιασµό των νέων έργων που τυχόν θα προκύψουν στην πορεία υλοποίησης της πράξης.
Τις διαδικασίες ωρίµανσης των έργων (διαδικασία εκτέλεσης απαραιτήτων µελετών, απόκτησης απαραιτήτων
αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων από διαφόρους φορείς όπως δήµους, υπουργεία κλπ., και γενικά της ολοκλήρωσης
όλων των απαραιτήτων διαδικασιών πριν από τη σύνταξη των τεχνικών δελτίων)

4.

Τις διαδικασίες ένταξης των έργων (σύνταξη τεχνικών δελτίων και φακέλου πρότασης), σύνταξη και τήρηση
χρονοδιαγραµµάτων

5.

Τις διαδικασίες δηµοπράτησης των έργων

6.

Τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων (υλοποίηση σύµβασης, σύνταξη µηνιαίων – εξαµηνιαίων δελτίων)

7.

Τη σύνταξη εκθέσεων υφιστάµενης κατάστασης και πορείας των έργων καθώς και εκθέσεις αξιολόγησης.

8.

Τις συναντήσεις µε τους αρµόδιους φορείς και τις αρµόδιες επιτροπές του φορέα για την υλοποίηση του έργου
όπως αυτές καθορίζονται στη σύµβαση.

Άρθρο 4

ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1.

Κατά την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις ενέργειες του έργου που του
ανατίθενται στη βάση της Σύµβασης µε την προσήκουσα επιµέλεια και τηρώντας τις αρχές της καλής
πίστης και των χρηστών ηθών.

2.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη µε εµπειρία στο σχεδιασµό και υλοποίηση αντίστοιχων
έργων, τα οποία θα οριστούν ως υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για το σύνολο των υπηρεσιών,
που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας.

3.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και άλλον
αρµόδιο φορέα, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
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4.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία σχετικά
µε το αντικείµενο του Έργου, κατόπιν σχετικού της αιτήµατος.

5.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύµβασης στην
Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσµατα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το
αντικείµενο της παρούσης, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες της
Αναθέτουσας Αρχής.

6.

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει από την
Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα (πλην
των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύµβασης), χωρίς
την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.

7.

Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή συµβούλων ή
αντιπροσώπων ή προσκτηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα
χρησιµοποιηθούν από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση
των δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε την Σύµβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόµενες
υποχρεώσεις.

8.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί, σύµφωνα µε την εκάστοτε
ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία.

9.

Οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας απαιτηθεί τα στελέχη της οµάδας έργου θα πρέπει να βρίσκονται στη
διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για συναντήσεις / συνεργασία µε στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής και
την επιτροπή παραλαβής του έργου.

10. Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει συνάντηση συνεργασίας µε τον Ανάδοχο σε τακτική βάση (ανά 15 ηµέρες)
µε την επιτροπή παραλαβής του έργου.

Άρθρο 5

ο

ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ως χώρος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται το Γενικό Νοσοκοµείο « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
Ο τρόπος και ο χρόνος παροχής υπηρεσιών καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, τη διακήρυξη
και την προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 6

ο

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ

Τα παραδοτέα της πράξης είναι η τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση/ωρίµανση των συγχρηµατοδοτούµενων
πράξεων του δικαιούχου από το ΕΣΠΑ:
Τα παραδοτέα της πράξης περιλαµβάνουν:

1)

Σύνταξη έκθεσης υφιστάµενης κατάστασης για τα έργα του Νοσοκοµείου

2)

Τεύχη προδιαγραφών προµηθειών και υπηρεσιών, τεύχη δηµοπράτησης, µελέτες, αδειοδοτήσεις και
εγκρίσεις, πίνακες καταγραφής πληρότητας-ωριµότητας έργων.
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3)

Τεχνικά ∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων, εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων,
φάκελοι προτάσεων.

4)

Προεγκρίσεις δηµοπράτησης,

δηµοσίευση και διενέργεια διαγωνισµών, εισηγήσεις για τη λήψη

5)

Τεχνικά δελτία υποέργων, δελτία παρακολούθησης, δελτία δαπανών, δηλώσεις ολοκλήρωσης,

αποφάσεων συλλογικών οργάνων, σχέδια συµβάσεων και συµβασιοποίηση έργων.

τροποποιήσεις Τ∆Ε, υποβολή στοιχείων πράξεων στο ΟΠΣ, διενέργεια ελέγχων, φάκελοι πράξεων και
υποέργων, τεχνικές συναντήσεις, συσκέψεις και συνεργασίες µε στελέχη του ∆ήµου και των
∆ιαχειριστικών Αρχών.
6)

Εξαµηνιαίες Εκθέσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην ωρίµανση /υλοποίηση των
συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.

7)

Απολογιστική Έκθεση που αφορά στον απολογισµό παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στην
ωρίµανση / υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων της Αναθέτουσας Αρχής.

8)

Εκπόνηση έκθεσης ελέγχου λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας που εφαρµόζεται στο
Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων, προκειµένου να εντοπιστούν ενδεχόµενες παρεκκλίσεις. Η έκθεση αυτή θα
πρέπει να περιλαµβάνει και διορθωτικές προτάσεις και ενέργειες µε στόχο τη θωράκιση του Γενικού
Νοσοκοµείου Χανίων σε ενδεχόµενο έλεγχο.

9)

Εκπόνηση µελέτης προετοιµασίας του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων εν όψει της νέας προγραµµατικής
περιόδου 2014-2020 (συµπεριλαµβανοµένων και προτάσεων). Τη µελέτη θα τη συνοδεύει και σχετικό
χρονοδιάγραµµα ενεργειών για την αρτιότερη και έγκαιρη προετοιµασία του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων.
Από τον Ανάδοχο ζητείται και συνδροµή για τον συντονισµό των παραπάνω ενεργειών.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκροτήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του
συνόλου του έργου του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα
παραλαβής.
Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει ευθύνη για την διοικητική παρακολούθηση του προσωπικού του Αναδόχου.
Αρµοδιότητα της επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι η παρακολούθηση και η πιστοποίηση της εκτέλεσης
των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Κατά την παραλαβή κάθε παραδοτέου έργου δύναται εντός 10 ηµερών από την
παράδοση να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της επ’ αυτών και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στις σχετικές
διορθώσεις / τροποποιήσεις και να παραδώσει εκ νέου το έργο στο χρονικό διάστηµα που θα του ορίσει η επιτροπή. Για
κάθε παραλαβή θα συντάσσει και θα υπογράφει εντός 10 ηµερών πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται και να διευκολύνει στο έργο τους, το προσωπικό
και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συµπλήρωση των
παραδοτέων του έργου έως την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή.
Αν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της επιτροπής ή της Αναθέτουσας Αρχής, η Αναθέτουσα Αρχή
µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής θα κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
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Άρθρο 7

ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ –ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωµή του αναδόχου του έργου θα καταβληθεί ως εξής:
Α) Πρώτη δόση 25% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου µε την αποδοχή της 1ης εξαµηνιαίας έκθεσης και του
παραδοτέου της έκθεσης ελέγχου λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχειριστικής Επάρκειας, µε το πέρας του 6ου µήνα
από την έναρξη του έργου
Β) ∆εύτερη δόση 25% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου µε την αποδοχή της 2ης εξαµηνιαίας έκθεσης και του
παραδοτέου της µελέτης προετοιµασίας ενόψει της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014 -2020, µε το πέρας του 12ου
µήνα από την έναρξη του έργου
Γ) Τρίτη δόση 25% του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου µε την αποδοχή της 3ης εξαµηνιαίας έκθεσης, µε το πέρας
του 18ου µήνα από την έναρξη του έργου
∆) Η αποπληρωµή της αµοιβής του αναδόχου (25%) µετά την ολοκλήρωση του έργου και την αποδοχή της Τελικής
Έκθεσης του έργου.

Ο Ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόµενης αµοιβής του, υποχρεούται
στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωµή.
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, που σύµφωνα µε τους ισχύοντες Νόµους και
σχετικές Εγκυκλίους είναι οι εξής:

•

Φόρος εισοδήµατος για υπηρεσίες 8% επί της καθαρής αξίας µετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων.

•

Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ 0.10% (Ν. 4013/11,αρθρ. 4 § 3)

•

Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο.
ΑΡΘΡΟ 8

ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

1.

Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην
προθεσµία του ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της ∆ιεύθυνσης Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµόδιου γνωµοδοτικού οργάνου.

2.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τις υπηρεσίες, που του ανατέθηκαν σύµφωνα µε όσα
προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη.
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3.

Σε καθυστέρηση της παράδοσης των έργων σύµφωνα µε το σχέδιο προγραµµατισµού της σύµβασης ή
αδιαφορίας και µη συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής ή της Αναθέτουσας Αρχής.

4.

Σε καθυστέρηση υποβολής των δελτίων και ελλιπής εκτέλεση της σύµβασης µε αποτέλεσµα την
καθυστέρηση ολοκλήρωσης των ώριµων έργων ή µη απορρόφησης πόρων του ΕΣΠΑ που δικαιούται το
νοσοκοµείο, ισχύουν οι ακόλουθες κυρώσεις:.

• Η διοίκηση του νοσοκοµείου δύναται να κάνει περικοπή επί εκάστοτε λογαριασµού µέχρι 5% αν διαπιστώνει
πληµµελή τήρηση της σύµβασης.
• Για σοβαρές παραβιάσεις της σύµβασης η διοίκηση του νοσοκοµείου δύναται να περικόψει ύστερα από εισήγηση
της επιτροπής µέχρι και 10%.
• Τέλος η διοίκηση του νοσοκοµείου διατηρεί το δικαίωµα περικοπής µέχρι και 30% του τιµήµατος, ύστερα από
εισήγηση της επιτροπής, στο βαθµό που υπάρχει σοβαρή καταστρατήγηση της σύµβασης.
Στο τέλος ή κατά την διάρκεια του έργου συντάσσεται λογαριασµός όπου επιστρέφεται όλο ή µέρος του
παρακρατηθέντος ποσού εφόσον παύουν να ισχύουν οι λόγοι για τους οποίους έγινε η παραπάνω παρακράτηση,
µετά από εισήγηση της επιτροπής και απόφαση της ∆ιοίκησης του Νοσοκοµείου.
5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη µη υπογραφή ή µη εκτέλεση της σύµβασης, επιβάλλονται µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων, που υποχρεωτικά καλούν
τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
• Ανάθεση της υπηρεσίας, σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου, στον επόµενο προσφέροντα που είχε λάβει µέρος
στο διαγωνισµό. Κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν
πραγµατοποιηθεί νέα ανάθεση υπηρεσιών κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός
του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του αρµοδίου οργάνου και µε βάση τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
• Καταλογισµός στον αναδόχου ποσού ίσου µε το 10% της αξίας της παροχής υπηρεσιών για το οποίο κηρύχθηκε
έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει το έργο µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας
του διαγωνισµού που γίνεται εις βάρος του ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε χρήση ή όχι του δικαιώµατος αυτού.
• Σε περίπτωση που η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών γίνει µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών
της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογήσιµο
ποσό.
Άρθρο 9

ο

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

• Α. Εκτός των νοµίµων και συµβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει την χορηγία σε
οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να µεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα
σύµβαση.
• Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα και οι Α.Ε. διαχείρισης
απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1905/90.
• Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος έχει συνάψει σύµβαση εκχώρησης των τιµολογίων του και εκδοθεί ένταλµα και
επιταγή στο όνοµά του, υποχρεούται ο ίδιος να αποδώσει τα ποσά των τιµολογίων που έχει εισπράξει και είναι
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εκχωρηµένα στις τράπεζες και στις Α.Ε. διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω
νόµου, µε τους οποίους έχει συναφθεί η µεταξύ τους σύµβαση εκχώρησης.
• Β. Οποιαδήποτε αλλαγή των όρων της σύµβασης απαγορεύεται, εκτός εάν σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες
περιπτώσεις και µόνο εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η
σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.
Άρθρο 10

ο

ΑΛΛΑΓΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιεί στο Νοσοκοµείο κάθε αλλαγή της κατοικίας του και της έδρας της
επιχείρησης που εκπροσωπεί.

Άρθρο 11

ο

∆ΙΑΦΟΡΕΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο κανονισµός προµηθειών δηµοσίου και κάθε άλλη σχετική γενική ή ειδική διάταξη που
διαφυλάσσει τα συµφέροντα του Νοσοκοµείου. Κάθε διαφορά που θα ανακύψει µεταξύ του Νοσοκοµείου και
του Αναδόχου θα παραπέµπεται για επίλυση στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος – Τµήµα ∆υτικής Κρήτης. Σε
περίπτωση µη επίλυσης των διαφορών, αρµόδια είναι τα δικαστήρια των Χανίων. Οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση
της παρούσας σύµβασης, πρόσθετη συµφωνία, παροχή διευκολύνσεως, παράταση χρόνου εκτελέσεως κλπ γίνεται
και θα αποδεικνύεται µόνο εγγράφως, αποκλεισµένου κάθε άλλου µέσου απόδειξης. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει, µε
την παρούσα σύµβαση, κάθε ευθύνη και υποχρέωση που απορρέει από αυτή (σύµβαση).
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όµοια αντίγραφα, αφού διαβάστηκε, υπογράφτηκε από τους δύο
συµβαλλόµενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
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