ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’

Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ
Τηλέφωνο : 28210 22308
FAX :

28210-22329
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 10 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισµού (CPV 50421000-2)

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός ∆ιεθνής ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ∆ιαγωνισµός για τις Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισµού (CPV 50421000-2)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαµηλότερη τιµή

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ηµεροµηνία: 02-10-2014
Ηµέρα:

Πέµπτη

Ώρα:

10 π.µ.

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ’’

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

00800-00001.

(πρώην ΥΠΑΝ)

1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισθείσας δαπάνης: χωρίς Φ.Π.Α.

129.652,37 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. (23 %)

29.820,05 ΕΥΡΩ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. :
159.472,42 ΕΥΡΩ
5.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Προϋπολογισθείσας δαπάνης: χωρίς Φ.Π.Α.

16.000,00 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. (23 %)

3.680,00 ΕΥΡΩ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. : 19.680,00
ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ : 179.152,42 ευρώ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνηµµένη κατάσταση

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ένα έτος συν τρίµηνη παράταση

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ

Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκοµείου

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκοµείου

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Σύµφωνα µε τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκοµείου

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1.1

Του Ν.∆. 2592/53 (ΦΕΚ 254/Α/1953) "Περί οργανώσεως της ιατρικής αντίληψης όπως τροποποιήθηκαν
συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα.

1.2

Της µε αρ. Α3α/οικ.10358/5-11-92 απόφασης του Υπουργού Υγείας και
αρµοδιοτήτων των ∆.Σ. των

1.3

Πρόνοιας " καθορισµός

Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων κ.λ.π.''

Του N. 2286/1995 (ΦΕΚ. 19/Α/19.01.1995) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28.09.1999) «Ενιαίος
Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις».

1.4

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

1.5

Του Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96 άρθρο 11 και το
Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96)
«Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και
ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.

1.6

Του Ν. 2522 / 97 (Φ.Ε.Κ. 178 /Α/97) « ∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης
συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89 / 665
Ε.Ο.Κ.».

1.7

Του Ν. 3310 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 30/Α/14-02-2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµόσιων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις
διατάξεις του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 «Μέτρα για τη διασφάλιση
της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».

1.8

Του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) " Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και
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υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51 ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ.
ης

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 /11/2005.
1.9

Του Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/2000
για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές Συναλλαγές.

1.10

Του Ν. 2889 / 2001 (Φ.Ε.Κ. 37/Α/01), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από το Ν.3204/2003 (ΦΕΚ
296/Α/03), τον Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/05) «Ε.Σ.Υ. και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» και
τον Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007) «Κύρωση Συµβάσεων υπέρ Ν.Π.∆.∆. εποπτευοµένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

1.11

Του Ν. 3021 / 2002 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/2002) «Περιορισµοί στη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µε πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται ή συµµετέχουν σε επιχειρήσεις µέσων ενηµέρωσης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει µε την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 3166/2003 (ΦΕΚ 178/Α/03) και την παράγραφο 26 του άρθρου
12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05 µε τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 4 του Ν.3021/2002.

1.12

Του Π.∆. 195/1995 (ΦΕΚ 102/Α/95) «Οργανισµός Γενικής ∆/νσης Κρατικών Προµηθειών του Υπουργείου
Εµπορίου».

1.13

Του Ν. 3316 / 2005 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/05) «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τον Ν.3481/2006
(ΦΕΚ 162/Α/06).

1.14

Του Π.∆. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α/00) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/ Ε.Ο.Κ.», όπως ισχύει σήµερα µετά το Π.∆. 60/2007.

1.15

Του Π.∆. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)»

1.16

Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31

ης

Μαρτίου 2004 (ΕL 134/30-04-2004) περί

συντονισµού σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων προµηθειών και υπηρεσιών»,
1.17

Του Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»

1.18

Του Ν.2955/01 « Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»

1.19

Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

1.20

Του Ν 3527/2007(ΦΕΚ 25/Α/9.2.2007 «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευοµένων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»

1.21

Την Κ.Υ.Α µε αριθµ. 6588/21-07-2011, (ΦΕΚ Β’ 1650/25-07-2011) του Υφυπουργού Υγείας κ’ Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ’ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών

«Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών,

Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011 µε
χρηµατοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές
και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013»
1.22

Το 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 ∆ιαδίκτυο “Πρόγραµµα
∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».

1.23

Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προµήθειες Φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα.

1.24

Των άρθρων 22 Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/03.08.2010) «Αναβάθµιση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

1.28

Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.09.2010) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων –
ης

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του συµβουλίου της 21 Ιουνίου 1989 (L
395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συµβουλίου της 25

ης

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε
ης

µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ∆εκεµβρίου 2007 (L
335)» και όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν.4055/2012.
1.29

Του Ν. 3801/2009 (άρθρο 46 Πληρωµή δαπάνης δηµοσίευσης) «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α’/04-09-2009) µε το οποίο προστέθηκε η παράγραφος 3 στο άρθρο 4 του
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Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/20-03-2007).

1.30

Του Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»
(ΦΕΚ 115/Α’/15-07-2010).

1.31

Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/ 08-08-2014), άρθρο 157 περί εγγυήσεων

2.
2.1

Τις αποφάσεις
Το µε αρίθµ. πρωτ. 6881/03-10-2012 έγγραφο της Ε.Π.Υ. του Υ.Υ.Κ.Α. σχετικά µε «∆ιαβίβαση Εγκυκλίου
µε οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2012, ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013»

2.2

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10103/08-10-2012 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Οδηγίες εκτέλεσης και
εφαρµογής του ΠΠΥΥ 2012».

2.3

Την µε αριθµ. 1/πρκ.22/12-10-2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
έγκριση τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 (Α∆Α Β43Ρ46907Τ-ΣΟ8).

2.4

Το µε αρίθµ. πρωτ. 10411/16-10-2012 έγγραφο της 7

ης

ΥΠΕ Κρήτης αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό ΠΠΥΥ

2012 σε Πιστώσεις 2012 και 2013.
2.5

Το µε αρίθµ. πρωτ. 15741/18-10-2012 έγγραφο του Νοσοκοµείου Χανίων αναφορικά µε το ∆ιαχωρισµό
ΠΠΥΥ 2012 σε Πιστώσεις 2012 και 2013.

2.6

Το µε αρίθµ. πρωτ. 98/09-01-2013 ∆ιαβιβαστικό Σηµείωµα της ΕΠΥ αναφορικά µε διαβίβαση πρακτικού της
ο

υπ’ αρίθµ. 23/18-12-2012 (θέµα 14 ) Συνεδρίασης της σχετικά µε την «Τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 για τα
ης

Νοσοκοµεία και τη ∆ιοίκηση της 7 ΥΠΕ Κρήτης πλην ΠΑΓΝΗ (χωρίς επαύξηση).
2.7

Το µε αρίθµ. πρωτ. 1010/31-01-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Επικαιροποίηση της
κωδικοποίησης κρατήσεων στις προµήθειες υλικών, υπηρεσιών & φαρµάκων των ΠΠΥΥ».

2.8

Την µε αριθµ. 4/πρκ.8/17-04-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε την
η

έγκριση τροποποιήσεων (2 φάση) διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013.
2.9

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7722/23-07-2013

έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Ορισµό φορέων

διενέργειας διαγωνισµών του ΠΠΥΥ 2012».
2.10

Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 7721/01-08-2013 έγγραφο της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης σχετικά µε «Έγκριση Γ
Τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2012 ».

2.11

Η µε αρίθµ. 200/01-08-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛΩΒ469Η2Ι-0Η4).

2.12

Την µε αριθµ. 51/πρκ.19/23-08-2013 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε
την έγκριση τροποποιήσεων διαγωνισµών ΠΠΥΥ 2012, Πιστώσεις 2012 & 2013 και ορισµό µελών
επιτροπών διενέργειας των διαγωνισµών.

2.13

Την µε αρίθµ. πρωτ. 9099/12-09-2013 έγκριση µελών των επιτροπών διενέργειας των προµηθειών του Γ.Ν.
η

Χανίων ΠΠΥΥ 2012 από την 7 Υ.ΠΕ.
2.14

Η µε αρίθµ. 228/ 12-09-2013 απόφαση του ∆ιοικητή της 7ης Υ.ΠΕ. (Α∆Α ΒΛ9Κ469Η2Ι-Ε1Μ).

2.15

Την µε αριθµ. 12/πρκ.11/02-09-2014 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου σχετικά µε
έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισµού.
3. Τις πιστώσεις

3.1

Την πίστωση του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2012 και ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2013, φορέας εκτέλεσης ή
διενέργειας 4263 και κατηγορία (CPV 50421000-2).

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές µε
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κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στη συνηµµένη κατάσταση της παρούσας και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
αυτής.

2. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τετάρτη 01-10-2014,

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Πέµπτη 02-10-2014,

ΧΑΝΙΩΝ

ώρα 14.00

ΧΑΝΙΩΝ

ώρα 10.00

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’

‘’ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ‘’

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

3. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή
συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας.

4.. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ –ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
ΑΝΟΙΚΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές και µε
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή σε ΕΥΡΩ για τις Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού
εξοπλισµού (CPV 50421000-2)
4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
ως η συνηµµένη κατάσταση για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκοµείου για ένα (1) έτος.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκοµείου την

Πέµπτη 02-10-2014, ώρα 10.00 π.µ., ενώπιον

αρµοδίας επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.
Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού & Αξιολόγησης του διαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από το άρθρο 19 του
Π∆118/2007 διαδικασία.
Προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από
τη διακήρυξη.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών αποσφραγίζονται,
αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες.
Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό.
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
• Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών και γίνεται ο σχετικός έλεγχος σε αυτά.
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Κατόπιν ανοίγονται και µονογράφονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών µόνο όσοι ήταν έγκυρες από πλευρά
δικαιολογητικών και γίνεται λεπτοµερή µελέτη αυτών.
Οι Φάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από
την Επιτροπή φυλάσσονται. Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονοµικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο
οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται.

Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των
συµµετεχόντων στο ∆ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν
το περιεχόµενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η
εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να
επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.

Το αρµόδιο όργανο διενέργειας του διαγωνισµού µε ευθύνη του (σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί) θα
ενηµερώσει όσους, ύστερα από τον πιο πάνω αναφερόµενο έλεγχο οι προσφορές τους θα κριθούν αποδεκτές από
το ∆.Σ του Νοσοκοµείου και µετά

από την εισήγηση του ανωτέρω οργάνου, για την ηµεροµηνία και ώρα

αποσφράγισης των φακέλων των Οικονοµικών προσφορών . Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -

κατά την

αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

∆ΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
(ΝΑΙ-OXI)

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Φ.Ε.Κ.

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

(ΝΑΙ–OXI)

ΤΥΠΟ
10-09-2014

ΝΑΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

10-09-2014

08-09-2014

ΟΧΙ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ :
1. Γενική ∆ηµοπρασιών
2.Ηχώ

∆ηµοπρασιών

3.Χανιώτικα νέα

1.∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
2.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ

&

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

4. Νέοι Ορίζοντες

ΑΡΘΡΟ 2
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα.
Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στο µεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν τις µειοδότριες εταιρείες στη δε επίσηµη
εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έντυπο διακήρυξης του διαγωνισµού είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων στην ηλεκτρονική σελίδα του
Νοσοκοµείου (www.chaniahospital.gr).

Παράβολο αξίας 20,00 ευρώ από το Ταµείο του Νοσοκοµείου (όπου θα αναγράφεται ο διαγωνισµός για τον
οποίο πληρώθηκε)

προσκοµίζεται υποχρεωτικά στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ.
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Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δοθεί από την εταιρεία ταχυµεταφορών ή από τον αντιπρόσωπο της εταιρείας ο
α/α του σχετικού παραβόλου, ο οποίος θα σηµειώνεται και θα κρατείται σε σχετικό αρχείο στο Γρ. Προµηθειών

Εφ’ όσον

από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο

διαγωνισµό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται µέσα σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από την λήψη της
σχετικής αίτησης
Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσµία αυτή µπορεί να συντµηθεί σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες.
Εάν ζητηθούν εγκαίρως συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των
προσφορών.
Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον αρµοδίας επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών
που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 3
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος :
α. Έλληνες πολίτες.
β. Αλλοδαποί.
γ. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
δ. Συνεταιρισµοί.
ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
στ. Εκπρόσωποι των πιο πάνω προσκοµίζοντας µε την προσφορά βεβαίωση

εκπροσώπησης.

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό ή γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής
δικαιολογητικά :

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό αξίας ίσης µε το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ, δηλ. 2.593,05 ΕΥΡΩ
5.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στον διαγωνισµό αξίας ίσης µε το 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης
χωρίς ΦΠΑ, δηλ. 320,00 ΕΥΡΩ

1.

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τον ισχύοντα το
δικαίωµα αυτό.

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση και θα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Π.∆. 118/2007,
(ως συνηµµένο σχετικό υπόδειγµα).
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Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα, µετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που
ζητάει η διακήρυξη. Εγγύηση στην οποία αναφέρεται χρόνος ισχύος, µικρότερος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία :
Α. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού ή διαδικασία ανάθεσης στον οποίο συµµετέχουν
Β. Να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα της υποβολής της προσφοράς
•

∆εν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση,
εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, και δόλια χρεωκοπία.

•

∆εν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

•

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.
•

Εχει πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού.

•

∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), όπως εκάστυοτε ισχύει, και, επίσης, ότι δεν τελούν υπο διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων.

Γ. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών ύστερα από
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
∆. Εφ’όσον οι προµηθευτές συντρέχουν στους ∆ιαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν µαζί µε την
προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Ε. Απόδειξη-παράβολο αγοράς διακήρυξης.
Στ. Υπέυθυνη δήλωση του άρθρου 8

α

παρ. 3 του Π.∆. 118/2007 σύµφωνα µε την οποία θα δηλώνεται

ότι

υποχρεούται να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
καθώς επίσης την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα που απαιτούνται από την διακήρυξη κατά το στάδιο της
κατακύρωσης
Ζ. ∆ήλωση της χώρας καταγωγής του προσφέροµενου είδους και της επιχειρηµατικής µονάδας στην οποία θα
κατασκευαστεί και

ότι νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης έχε αποδειχθεί έναντι

σας την εκτέλεση της

συγκεκριµένης προµήθειας σε περίπτωση που θα σας κατακυρωθεί.
Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να υποβάλλονται :

Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα

κάθε

συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για

διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωµένο

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του

διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) Στοιχεία και έγγραφα από τα
οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν
δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή
από τον διαγωνισµό.
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∆ικαιολογητικά κατακύρωσης
Ο προσφέρων

στον οποίο προκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄ αυτόν µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998
(Α΄ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ανωτέρω ειδοποίηση.
Α. Οι Έλληνες πολίτες:
1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πρίν από την κοινοποίηση της
ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη,
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία,
ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία και για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πρίν από
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση
και ότι δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσης.

3.

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά
την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο τους εργαζόµενους (ΙΚΑ)
όσο και τους εργοδότες (ΤΕΒΕ, Ταµείο Εµπόρων κ.λ.π.)

4.

Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι
ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

5.

Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σ΄αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης
επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή του ∆ηµοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.

Β. Οι αλλοδαποί :
1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πρίν από την κοινοποίηση της ανωτέρω έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες
δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία και για κάποιο από τα
αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.
2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους,
έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πρίν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσης.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασής του, από το
οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τόσο τους
εργαζόµενους (ΙΚΑ) όσο και τους εργοδότες (ΤΕΒΕ, Ταµείο Εµπόρων κ.λ.π.)
4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν
εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά
την κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την
επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης.
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Γ. Τα Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά:
1.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων Α και Β αντίστοιχα

2.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πρίν από
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και
επίσης ότι δεν τελούν υπο διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπο άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

∆. Οι συνεταιρισµοί:
1.

Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πρίν από την κοινοποίηση της
ανωτέρω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για συµµετοχή σε
εγκληµατική

οργάνωση,

δωροδοκία,

απάτη,

νοµιµοποίηση

εσόδων

από

παράνοµες

δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δόλια χρεωκοπία.
2.

Εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς α. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πρίν από την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και ότι δεν τελούν σε
διαδικασία πτώχευσης, β. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από
το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) τόσο τους εργαζόµενους (ΙΚΑ) όσο και τους εργοδότες (ΤΕΒΕ, Ταµείο Εµπόρων
κ.λ.π.) και γ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της έγγραφης
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πρίν από
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και ότι δεν τελούν σε διαδικασία πτώχευσης.

3.

Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πρίν από
την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και
επίσης ότι δεν τελούν υπο διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νοµοθετηµάτων ή υπο άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα
ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε
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αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
4.

Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.

Ε. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

α.α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή, που συµµετέχει στην
1.

1.

ένωση.
Επισηµαίνεται ότι η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
∆ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών, νόµιµα θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής των

1.

2.

δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους
συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών
επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και
το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει.

ΣΤ. ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών[για διαγωνισµούς πάνω από 1.000.000,00€]
α. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει, οι µετοχές των
ανωνύµων εταιριών που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση
προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. Εφόσον µέτοχος
των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρία µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%), οι µετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού
προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιριών άλλης νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις
οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού
προσώπου.
β. Ως προς ότι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των
µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η ελληνική ανώνυµη εταιρία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής
οντότητα, στην οποία συµµετέχει) υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή (Ε.Π.Υ.) µε την προσφορά της:
i) Πιστοποιητικό τα αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρία, από
το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της Εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της Εταιρίας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
γ. Οι ανωτέρω, υπό στοιχείο ΣΤ.α΄ υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, ανεξαρτήτως
της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην
οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα,
την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. Σε διαφορετική περίπτωση,
ισχύουν τα εξής:
i) Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των αλλοδαπών ανωνύµων εταιριών κατά
το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική
βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται
υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου των εταιριών αυτών.
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία
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υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας.
iii) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική
κατάσταση µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα
µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η
εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα
Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να
αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά
η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην
οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα
η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν µε την
προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα:
i) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές.
ii) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρίας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της µε
ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των
µετοχών της εταιρίας, που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της
υποψηφιότητας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από την ανακηρυχθείσα προµηθεύτρια εταιρία,
πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών της προµηθεύτριας εταιρίας, η οποία να έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30)
εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους
συστάσεως της υποψήφιας εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν
την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκοµίσουν µε την
προσφορά τους:
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄.
ii) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των
µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρίας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄.
ιιι) Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά τα
προβλεπόµενα στο εδάφιο (iii) της ανωτέρω περ. γ΄, σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα
τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι
µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για
τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την
κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρίας να
υποβάλλει την
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει
έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας
της εταιρίας και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική.
στ. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών,
πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.∆. 82/1996,
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όπως τροποποιηµένο ισχύει.
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι
εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις
προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα
και κάθε άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 και του Π.∆. 82/1996,
όπως τροποποιηµένες ισχύουν.
θ. Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων παραγράφων αποτελεί προϋπόθεση για την
παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρίας ή κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης
νοµικής µορφής οντότητας στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρία, στον παρόντα διαγωνισµό.
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία
συµµετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν.
3310/2005, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η
κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αµέσως µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων. Σε περίπτωση
µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών.
Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων
οφείλει να σηµειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα
δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας
εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα
της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου
Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής στους συµµετέχοντες υπό
οποιαδήποτε µορφή (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις) στις διαδικασίες των
διαγωνισµών για τη σύναψη συµβάσεων προµηθειών, διότι εφαρµόζονται (σύµφωνα µε τις µε αρίθµ.
253/2008 και 117/2009 γνωµοδοτήσεις του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους) οι ειδικές διατάξεις των
άρθρων 6 και 20 του Π.∆. 118/2007 και άρθρο 43 παρ.3 του Π.∆. 60/2007 όπως αυτά ισχύουν.
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών (άρθρο 6, παρ. 2, Π∆ 118/2007) από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στη συνέχεια, στις
παραγράφους Α και Β του παρόντος άρθρου.

Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος, παραδίδεται εµπρόθεσµα στην αρµόδια επιτροπή η οποία προβαίνει
στην αποσφράγισή του την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προαναφερόµενος σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών είναι δυνατό:
α. να υποβληθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία της προθεσµίας των
είκοσι (20) ηµερών,
β. να αποσταλεί στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραληφθεί µε απόδειξη, µε την
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απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της
καταληκτικής ηµεροµηνίας της προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών. Εφόσον ο φάκελος αποσταλεί στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική
υπηρεσία ή τη γραµµατεία».

Στον προαναφερόµενο φάκελο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
• «ΦΑΚΕΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό.
• Το αντικείµενο του διαγωνισµού
• Η ηµεροµηνία αποσφράγισης του φακέλου
• Τα στοιχεία του αποστολέα

Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών

συνιστά λόγο αποκλεισµού του

προσφέροντα από τον διαγωνισµό.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής
ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο
ένορκη βεβαίωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής
του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.

Σε περίπτωση µη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί.
ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές είναι δυνατό:
α. να υποβάλλονται στα γραφεία Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων µέχρι και την προηγούµενη ηµέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού, Τρίτη 19-06-2012, ώρα 14.00.
β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε
την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την προηγούµενη ηµέρα
της διενέργειας του διαγωνισµού (αρ. 11 παρ. 4 Π.∆. 118/2007). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία
∆ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική
υπηρεσία ή τη γραµµατεία».

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από
οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την
καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ∆ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους
Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η προσφορά υποβάλλεται δακτυλογραφηµένη µε αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, Θα είναι χωρίς
ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει
να καθαρογραφεί και να µονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν διορθώσεις
που την καθιστούν ασαφή. Ο φάκελος της προσφοράς θα είναι καλά σφραγισµένος και θα φέρει τις εξής ενδείξεις :
Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, τον πλήρη τίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, τον αριθµό της διακήρυξης,
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και τα στοιχεία του αποστολέα. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς
τοποθετούνται: α) Σε χωριστό φάκελο όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και η εγγύηση
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συµµετοχής, β) Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Όταν από την διακήρυξη απαιτούνται και δείγµατα τότε
µέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα τοποθετείται και η απόδειξη αποστολής αυτών. γ)Τα οικονοµικά
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον
κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να ανταποκρίνονται στον αύξοντα αριθµό της συνηµµένης κατάστασης ως επίσης
και το δείγµα της παρούσας διακήρυξης.
O προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις
αντίστοιχες προδιαγραφές της ∆ιακήρυξης.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη ‘’απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται’’.

Oι προαιρετικές προσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
απαράδεκτες
Οι προµηθευτές έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφορές τους για µέρος ή για σύνολο των ζητουµένων
υλικών.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν
στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
1)

Απαραίτητα επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο της τεχνικής

και της οικονοµικής προσφοράς η

προσκόµιση δισκετών Η/Υ σε πρόγραµµα Microsoft

∆ιευκρινήσεις προµηθευτών µετά την λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες εκτός εάν ζητηθούν από την Υπηρεσία.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από
προηγούµενη, γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου.
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και την αναλυτική κατάσταση των ζητούµενων ειδών
της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 5
ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές ένα έτος (1) από την επόµενη της διενέργειας του
διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία
πριν από την λήξη της κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά
την λήξη και του παραπάνω ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του
διαγωνισµού.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
1.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια Επιτροπή µέσα στο µισό
του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών.

2.

Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν ή της νοµιµότητας
της διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά την διάρκεια
διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Η ένσταση αυτή δεν
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική
απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ηµερών από της υποβολής της.

3.

Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση µέσα σε
χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών από της κατακύρωσης των σχετικών αποφάσεων στο
βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Η ένσταση αυτή
εξετάζεται από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα (10)
εργάσιµες ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η
προθεσµία των δέκα (10) εργασίµων ηµερών µπορεί να παραταθεί µε απόφαση του αρµόδιου για την
διοίκηση του φορέα οργάνου.

Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους.
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οποιανδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του να
υποβάλλει προσφυγή σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία καταχώρησης της
σχετικής απόφασης.
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.
Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ’
αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού
ίσου µε το 0,10% επι της προϋπολογισθείσας αξίας του υπο προµήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν
µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) Ευρώ και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) Ευρώ. Το
παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (ΚΑΕ) 3741 (παράβολα από κάθε
αιτία). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το
ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών.
ΑΡΘΡΟ 7
ΤΙΜΗ
Η τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ ανά µονάδα µέτρησης για εµπόρευµα παραδοτέο στις αποθήκες του Νοσοκοµείου ή σε
άλλο χώρο αυτού εγκαταστηµένο και εν πλήρη λειτουργία όπου απαιτείται. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται οι
κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. που θα αναφέρεται χωριστά και βαραίνει
το Νοσοκοµείο, το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος.
∆ύναται να υποβάλλεται προσφορά σε συνάλλαγµα και από Έλληνες προµηθευτές για είδη εισαγόµενα από το
εξωτερικό και στις συµβάσεις προµηθειών µπορεί να συνοµολογείται το τίµηµα σε ξένο νόµισµα. Το Ελληνικό
∆ηµόσιο δεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωµή µε το νόµισµα της προσφοράς αλλά µε το νόµισµα στο οποίο
πραγµατοποιούνται οι πληρωµές από την Τράπεζα Ελλάδος προς την χώρα καταγωγής του υλικού.
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Για την σύγκριση των προσφορών οι τιµές σε συνάλλαγµα µετατρέπονται σε ΕΥΡΩ µε βάση την ισχύουσα τιµή
FIXING του Επίσηµου ∆ελτίου Συναλλαγµάτων έναντι ΕΥΡΩ κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
Προσφορά για εγχώριο προϊόν που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Επίσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, ή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
προσφερόµενη τιµή, σε κάθε αύξοντα αριθµό σε περίπτωση διαιρετέου υλικού.
Η τιµή του υλικού για την οποία θα συναφθεί σύµβαση παραµένει σταθερή µέχρι την ολοκληρωτική παράδοση
χωρίς δικαίωµα αναπροσαρµογής της.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ή του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.

Dumping- εξαγωγικές επιδοτήσεις
α. Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται πολιτική τιµών πώλησης κάτω
του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή το
προσφερόµενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των
προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω
ισχύουν

ακόµα και στη περίπτωση που µεσολαβούν διάφορες φάσεις βιοµηχανοποίησης (που αφορούν στα

ενδιάµεσα προΪόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να
δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των ενδιαφεροµένων.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα
πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο
πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά
τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών πώλησης κάτω του κόστους
κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για εµπορία ( τιµή Dumping) ή

αποδέκτης εξαγωγικής

επιδότησης.
γ. ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα
από τα κράτη-µέλη της ΕΕ , τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, τη
Ρουµανία, Βουλγαρία, Ισραήλ rat Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο
που επιθυµεί , τα εν λόγω Πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε ή που συνδέεται µε την ΕΕ στο πλαίσιο ολοκληρωµένης
Τελωνειακής Ένωσης.
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές
πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής
υπηρεσίας/ τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος
θα παράσχει την υπηρεσία/ την πρωτοτυπία της προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω
αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
ΑΡΘΡΟ 8
ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1.

Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής των υλικών που
προσφέρουν.

Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ISO 9001-ΕΝ 46001 και µε την Υπουργική
απόφαση ∆Υ7/οικ.2480/94 (ΦΕΚ 679/13-09-1994) σχετικά µε την εναρµόνιση της Ελληνικής νοµοθεσίας προς
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την κοινοτική οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/42/ΕΟΚ/14-06-93 που αφορά
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να φέρουν την Σήµανση CE MARK στην Ελληνική γλώσσα. Τα σχετικά
πιστοποιητικά θα τοποθετούνται στον ίδιο φάκελο που είναι τοποθετηµένα και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά
πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συµµόρφωσης που έχουν εκδοθεί από φορέα
πιστοποίησης προϊόντων διαπιστευµένο, προς τούτο, από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή
από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη ∆ιαπίστευση (European Cooperation for
Accreditation-EA) και, µάλιστα, µέλος της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
2.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
3.

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική
µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά την µονάδα κατασκευής
του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους
την εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του
οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα
4.

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηµατικής µονάδας που δηλώθηκε µε την
προσφορά, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, η προσφορά απορρίπτεται.

5.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηµατική µονάδα που δηλώνεται για την
κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς των φορέων
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας
του διαγωνισµού.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙ∆ΩΝ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαθιστά δωρεάν τα είδη που απορρίπτονται κατά το στάδιο παραλαβής ή που
χρησιµοποιούνται κατά το στάδιο δοκιµασίας & δεν δίνουν σωστά αποτελέσµατα σύµφωνα µε τις ζητηθείσες και
κατακυρωθείσες προδιαγραφές. Για την αντικατάσταση των ειδών ισχύει ο χρόνος που προβλέπεται για την
παράδοση των ειδών.

ΑΡΘΡΟ 9
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει µε βάση την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Για την αξιολόγηση της λαµβάνονται
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία :
α. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και την κατάσταση των ειδών της διακήρυξης.
β. Ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.
γ. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε
τρέχουσα στην αγορά τιµή για

προηγούµενους

διαγωνισµούς και την

όµοιο ή παρεµφερές υλικό.
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Για την κατακύρωση θα λαµβάνεται επίσης υπόψη η προηγούµενη συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. Η κατακύρωση
γίνεται µεταξύ των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάσει τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά την συµφωνία αυτών ως προς τους όρους της διακήρυξης ,τις τεχνικές προδιαγραφές και την
κατάσταση ειδών.
Το αρµόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού µε γνωµοδότησή του µπορεί να
προτείνει :
■ Την κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη κατά ποσοστό στα εκατό ως εξής :
α)Το ποσοστό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας µέχρι 100.000
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ και το 15% για διαγωνισµούς προϋπολογισθείσης αξίας από 100.001
Ευρώ και άνω συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ στην περίπτωση µεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην
περίπτωση µικρότερης ποσότητας .Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόµενου από την
παρούσα διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται έγγραφη αποδοχή από τον προµηθευτή και πριν την σύνταξή της
σχετικής σύµβασης µε τον τελευταίο µειοδότη.
Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξοµειώνει
τις ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών τόσον κατά το στάδιο της κατακύρωσης του
αποτελέσµατος του διαγωνισµού όσον και µετά την κατακύρωση κατά το στάδιο της διάρκειας ισχύος των σχετικών
συµβάσεων, εντός της προϋπολογισθείσης δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.
Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών.
Το ∆.Σ. του Νοσοκοµείου διατηρεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π∆ 118/2007 όπως ισχύει κάθε
φορά, το αποκλειστικό δικαίωµα να εγκρίνει ή όχι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού.
■ Σε περίπτωση κατακύρωσης ειδών που εισάγονται από την ΕΟΚ πρέπει τα είδη

αυτά να συνοδεύονται από

πιστοποιητικό κυκλοφορίας.
■ Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας ,εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό ,µεταξύ περισσοτέρων
µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών ,για την επιλογή του
προµηθευτή Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προµηθευτής επιλέγεται µε κλήρωση.
■ Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των
τεχνικών προσφορών.
■ Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης.
■

Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόµενη Υπηρεσία για να προβεί στην

πραγµατοποίηση της

προµήθειας.
■

Ματαίωση της προµήθειας.

ΑΡΘΡΟ 10
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στον προµηθευτή που θα κατακυρωθεί το υλικό ή µέρος αυτού το Νοσοκοµείο αποστέλλει σχετική ανακοίνωση που
αναφέρει και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. Η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα µε την αποστολή της
ανακοίνωσης το δε έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίηση της
ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης
ίση µε το 10% (ισχύει το άρθρο 25 του Π.∆.118/2007) της συνολικής συµβατικής αξίας των προµηθευόµενων ειδών
χωρίς Φ.Π.Α..
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Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία ή ο προµηθευτής αρνηθεί την υπογραφή της
σύµβασης, τότε κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό καταπίπτει υπέρ του
Νοσοκοµείου.
Η σύµβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για δώδεκα (12) µήνες µε δικαίωµα του Νοσοκοµείου για τρίµηνη
παράταση. Παράταση πλέον των τριών µηνών προϋποθέτει την σύµφωνη γνώµη και του προµηθευτή.
Η Σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς
τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου.
Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερω του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) € διενεργείται
υποχρεωτικά έλεγχος νοµιµότητας της σύµβασης πριν από την σύναψη της , από κλιµάκια του Ελεγκτικού
α

Συνεδρίου σύµφωνα µε το Ν.3310/2007 παρ.27 .
Σχέδιο της σύµβασης που θα υπογραφεί επισυνάπτεται.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παράδοση του είδους θα γίνει εντός του προβλεπόµενου από την σύµβαση χρόνου που θα πρέπει να
αναφέρεται και στην προσφορά. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι το ¼
αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.Σε
περίπτωση που ο συµβατικός χρόνος δεν είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών µπορεί να παρατείνεται
µέχρι το ½ αυτού ως προηγούµενα.
Μετά την λήξη του συµβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια την αποθήκη και την επιτροπή
παραλαβής τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει
το υλικό.
Η παραλαβή θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του Νοσοκοµείου παρουσία του προµηθευτή ή
αντιπροσώπου του εξουσιοδοτηµένου ειδικά για την παράδοση και υπογραφή των σχετικών αποδεικτικών
παραλαβής. Σε περίπτωση µη προσέλευσης του προµηθευτή την ορισµένη ηµέρα και ώρα η παράληψη ορισµού
εκπροσώπου του η αρµόδια επιτροπή θα δικαιούται να προβεί στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή χωρίς την
παρουσία του προµηθευτή ή εκπροσώπου του οπότε η κρίση της επιτροπής θα λογίζεται ανεπιφύλακτα δεκτή. Το
Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα οσάκις κρίνει αυτό αναγκαίο να συγκροτεί ειδική επιτροπή παραλαβής του
προµηθευόµενου είδους ειδικά για τον έλεγχο εάν το είδος αυτό πληρεί τους όρους της διακήρυξης και τυχόν
ειδικών όρων αυτής. Όπου κρίνεται σκόπιµο ή προβλέπεται από τους όρους δείγµατα των προµηθευµένων ειδών
στέλλονται στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε άλλο ειδικό εργαστήριο για τον έλεγχο της τήρησης των
συµβατικών υποχρεώσεων του προµηθευτή.
Στις περιπτώσεις :
α. Ποιοτικής εκτροπής του εµπορεύµατος από εκείνη των συµβατικών
β. Εκπρόθεσµης παράδοσης του εµπορεύµατος ισχύει το άρθρο 26 του Π.∆. 118/2007
Στην περίπτωση που ο διαγωνισµός είναι ετήσιος η ποσότητα των υπό παραγγελία ειδών θα ανταποκρίνεται στις
εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκοµείου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωµή της αξίας των εκάστοτε προµηθευόµενων ειδών θα γίνεται µε την εξόφληση του 100% της συµβατικής
αξίας του τιµολογίου (αφού προηγηθεί σχετική παραγγελία µας) και µετά την

παραλαβή των υλικών και την

σύνταξη πρωτοκόλλου ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ & ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ παραλαβής των προµηθευόµενων ειδών από τις αρµόδιες
επιτροπές.
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Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή
του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής.
Οι νόµιµες κρατήσεις που επιβαρύνουν τον προµηθευτή είναι :
1.

Μ. Τ. Π. Υ. 1,5 %Χ καθαρής αξίας .

2.

Χαρτόσηµο 2,4 % επί Μ. Τ. Π. Υ.

3.

Φόρος 8% Χ καθαρής αξίας µείον των κρατήσεων .

4.

0,10% επί της καθαρής αξίας εκτός ΦΠΑ. Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(ΑΑ∆Σ).

5.

Ποσοστό 2% υπέρ των οργανισµών Ψυχικής Υγείας, σύµφωνα µε το Ν.3580/2007 και την
∆.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β’/24-03-2009)

Το Νοσοκοµείο επιβαρύνεται µε τον Φ.Π.Α
ΑΡΘΡΟ 13
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ
Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά αποδεικνύεται η
ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσας διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 14
Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη ισχύουν και οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.∆.
118/2007 όπως ισχύουν κάθε φορά.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Ο ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η ΥΠΟ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ.

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθµός … ΤΚ………..,]
[ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ………………
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,]

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της….………….
για εκτέλεση τµήµατος του έργου«…………….» και συγκεκριµένα για το τµήµα του έργου που αφορά στην
υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό...................
∆ιακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας] ή [σε περίπτωση
Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή
Κοινοπραξίας]

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, µε την προϋπόθεση ότι το
σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία
Τράπεζας:______________________________________________________
Κατάστηµα:______________________________________________
(∆/νση οδός- αριθµός Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Ηµεροµηνία Έκδοσης: _____________________________________

Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ………….. ΕΥΡΩ

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως, υπέρ [Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός ………….
Αριθµός….Τ.Κ. ……] ή
[σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..
µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας],

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό................... που
αφορά στο διαγωνισµό της …………. µε αντικείµενο «…………….» και συγκεκριµένα για το τµήµα του έργου που
αφορά στην υπερπεριφέρεια……………….. συνολικής αξίας ………........, σύµφωνα µε τη µε αριθµό...................
∆ιακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά
ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής
σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να
θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η

7 Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ
Στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Ελευθερίου Βενιζέλου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μουρνιών ∆ήµου Χανίων σήµερα
την …. του µήνα ……………….. του έτους ………. και µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών :
Α. του Γενικού Νοσοκοµείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» που εδρεύει στις Μουρνιές ∆ήµου Ελευθερίου
Βενιζέλου µε Α.Φ.Μ. 0999444662 Β΄ ∆ΟΥ Χανίων, όπως εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της
παρούσας από τον κ. ……………………………….. ∆ιοικητή του Νοσοκοµείου και
Β. Ο κ. ………………………………. εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………… που εδρεύει στην
…………………………………….. µε Α.Φ.Μ. …………………….. ∆ΟY ………………, καλούµενη παρακάτω
«ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ»
Αφού έλαβαν υπ΄οψη τους :
Ότι µε την αριθ. ……… απόφαση του ……… πρακτικού της …………………… συνεδρίασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

κατακυρώθηκε

η

προµήθεια

………………………………..

στην

αφετέρου

συµβαλλόµενη

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ
Ότι η κατακύρωση έγινε σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού που διενεργήθηκε την …………………, την
αρ. ……………………………. απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περί έγκρισης ΕΠΠ …………, την αρ.
……………………………… Απόφαση ου Υπουργείου Ανάπτυξης περί εφαρµογής του ΕΠΠ …………, την αριθ.
ης

………………………… απόφαση χορήγησης εξουσιοδότησης της 7 ΥΠΕ Κρήτης.
Ο πρώτος από τους συµβαλλόµενους …………………………………….. µε την αναφερόµενη παραπάνω ιδιότητα
του, αναθέτει την προµήθεια …………………………….. στην συµβαλλόµενη ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ

και η οποία

αναλαµβάνει την προµήθεια µε τους κατωτέρω όρους και συµφωνίες τους οποίους και αποδέχεται τις τιµές της
κατακύρωσης σύµφωνα µε τον διαγωνισµό στον οποίο ανακυρήχθηκε τελευταίος µειοδότης για µέρος των
ζητούµενων ειδών ύστερα από την προσφορά την οποία υπέβαλε στον ανωτέρω διαγωνισµό.
Η σύµβαση θα ισχύει από ………………… µέχρι ………………. και µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης σύµφωνα
µε τους όρους διακηρύξεως του διαγωνισµού της ………………..
Η σύµβαση αυτή θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού» του
Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως ισχύουν, του
Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ
135/Α/96), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών
Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή
των νοµικών προσώπων

του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα»,

όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις

διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05, του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/05) «Μέτρα για
την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/05) «Τροποποίηση του Ν.
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3310/05», του Π.∆. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/2000) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Κρατικών
Προµηθειών προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο», του Π.∆. 166/2003(ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής
Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35/2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές
συναλλαγές», του Π.∆. 118/2007, του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ και την οδηγία 2005/75/ΕΚ,
του Π.∆. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.∆. 60/07.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει τις υπό προµήθεια ποσότητες των ειδών, επίσης να αυξοµειώνει
τις ποσότητες των ειδών µε τις ποσότητες διαφορετικών ειδών κατά την διάρκεια της σύµβασης, εντός της
προϋπολογισθείσας δαπάνης ανάλογα µε τις ανάγκες του Νοσοκοµείου.
Σε περίπτωση που τυχόν ο επόµενος ετήσιος διαγωνισµός αποπερατωθεί πρίν την λήξη της παρούσας σύµβασης
η

ή προκηρυχθεί διαγωνισµός και υπογραφεί σύµβαση από την αρµόδια 7 ΥΠΕ η σύµβαση αυτή θα λύεται και δεν
θα παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα από την ηµεροµηνία ισχύος της νέας σύµβασης.
Η παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών θα γίνει στις αποθήκες του Νοσοκοµείου, µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες
του προµηθευτή. Απαραίτητες προϋποθέσεις στα τιµολόγια του προµηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά
της από ....................... ηµεροµηνίας υπογραφείσας σύµβασης, ο αύξων αριθµός του είδους, η επωνυµία,
συσκευασία κ.λ.π. όπως φαίνονται στην σύµβαση.
Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από επιτροπή και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και µε
οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόµενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής.
Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα έξοδα µεταφοράς µέχρι την αποθήκη υλικού του Νοσοκοµείου βαρύνουν τον
ανακηρυχθέντα προµηθευτή.
Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε περίπτωση κηρύξεως έκπτωτου ενός προµηθευτή καθώς ο
τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών αναφέρονται αναλυτικά στο Π.∆. 118/2007.
Η πληρωµή των προµηθευοµένων ειδών θα γίνει µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την αρµόδια
επιτροπή και την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων.
Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες
µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο π.δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ 5.6.2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της
29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», καθίσταται
υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή
του τιµολογίου πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής.

O δεύτερος συµβαλλόµενος ………………………………… δήλωσε ότι αποδέχεται όλα όσα αναφέρονται παραπάνω
και προσκόµισε την αριθ. ………………… εγγυητική επιστολή της ……………………………. Αξίας ………….. Ευρώ
για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης αυτής ποσοστού 10% της συνολικής συµβατικής αξίας
χωρίς το Φ.Π.Α.

Αναλυτικά τα κατακυρωθέντα είδη έχουν ως εξής :
…………………………………………………………………………………………………..

Αφού γράφτηκε η σύµβαση αυτή υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
4.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην σύµβαση θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισµοί, µε τις αντίστοιχες έννοιες:
“Προγραµµατισµένη συντήρηση” είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των Μηχανηµάτων,
περιοδικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της εταιρείας και την ένταση χρήσης του εξοπλισµού εντός της χρονικής
ισχύος της συµβάσεως. Περιλαµβάνει αναγκαίες ρυθµίσεις, καθαρισµούς, ευθυγραµµίσεις, λιπάνσεις µηχανικών
µερών, χρήσεις λογισµικού, επαληθεύσεις τιµών, επαναφορά παραµέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις
προδιαγεγραµµένες ανοχές και δοκιµές των Μηχανηµάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
“Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης στα
µηχανήµατα ή σε µέρος ή µέρη αυτών. Βλάβες µπορούν να εµφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην εταιρείας
στα διαστήµατα µεταξύ των προγραµµατισµένων συντηρήσεων, αλλά και να εµφανίζονται κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων αυτών, οπότε η εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση αυτοδικαίως να αποκαθιστά, στα πλαίσια της
συµβάσεως αυτής για επανορθωτική συντήρηση.
“∆ιαταγή αλλαγής” είναι κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανηµάτων ή µερών αυτών καθ’ υπόδειξη του
κατασκευαστικού οίκου και µπορεί να περιλαµβάνει: εργασία είτε µε φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε µε
τηλεπροσπέλαση, υλικό µέρος και /ή λογισµικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν περιλαµβάνουν βελτιώσεις
υπαρχουσών λειτουργιών ή βελτίωση ελέγχων και συντήρησης βλ. Άρθρο Γ’.
“Αναλώσιµα” θεωρούνται διεθνώς τα υλικά των οποίων η διάρκεια ζωής περιορίζεται µε την πάροδο του χρόνου
και από την χρήση τους (λυχνίες κενού, ακτίνων Χ, ενισχυτού εικόνας, monitors, εικονολήπτες, κρυογόνα,
κρυοκεφαλή, πηνία επιφανείας, κεφαλές υπερήχων, καλώδια ΗΚΓ, κρύσταλλοι και φωτοπολλαπλασιαστές). ∆εν
περιλαµβάνονται. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ακτινολογικές λυχνίες, λυχνίες ενισχυτού εικόνας, λυχνίες monitors,
Plumbicon, Vidicon, εικονολήπτες. Θα περιλαµβάνονται τα αναλώσιµα υλικά (λυχνίες) για τα τέσσερα φορητά
ακτινοσκοπικά χειρουργείου BV 25 Gold και οι ηχοβόλες κεφαλές C5-2 και C8-4v του υπερήχου HDI 1500.
“Εργάσιµες ώρες και ηµέρες” είναι οι από 8:00 π.µ. έως 16:00 µ.µ. και από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή,
εξαιρουµένων των επισήµων αργιών του Κράτους.
“Ανωτέρα βία” σηµαίνει και θα συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε συµβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συµβαλλοµένων µερών συνέπεια του οποίου δεν µπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συµβάντα ή γεγονότα συµπεριλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται
σε: θεοµηνίες, επιδηµίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή µη χορήγηση των απαιτουµένων
αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή µη διάθεση µεταφορικών µέσων.
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επιφυλασσοµένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφεροµένων στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, η
ανάδοχος δεν πρέπει να παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανηµάτων κατά την διάρκεια
ισχύος της σύµβασης:

1.

Η εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί προγραµµατισµένες συντηρήσεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συµβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήµατα λογικά
απέχοντα µεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαµβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιµων ωρών
και ηµερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράµµατος συµφωνηθησοµένου µεταξύ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν
συµφωνίας των συµβαλλοµένων.

2.

Η εταιρεία

υποχρεούται να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό επισκέψεων για τον εντοπισµό και

αποκατάσταση βλαβών µετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
3.

Η εταιρεία µετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο ∆ελτίων Εργασίας,
στα οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς
και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραµµένα ανταλλακτικά ή αναλώσιµα περιέρχονται στην
κυριότητα της ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συµφωνία ως προς αυτά.

4.

Η εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί απόθεµα ανταλλακτικών στις αποθήκες της για την κατά προτεραιότητα
εξυπηρέτηση των συµβεβληµένων Πελατών της.

5.

Η εταιρεία

αναλαµβάνει την διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής

κατάστασης των Μηχανηµάτων.
6.

Η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά µε τις βελτιώσεις των Μηχανηµάτων που συνιστά
ο κατασκευαστικός οίκος.

7.

Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραµµα αργιών της εφόσον αυτές
διαφέρουν από τις επίσηµες αργίες του Κράτους.

8.

Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιθυµεί η οιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή να εκτελείται αποκλειστικά
εκτός των εργάσιµων ωρών και ηµερών, θα επιβαρύνεται µε βάση την τρέχουσα τιµή υπερωριακής
απασχόλησης των Τεχνικών της εταιρείας.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαµβανόµενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύµφωνα µε την
παρούσα σύµβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συµβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.
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2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανηµάτων σύµφωνα µε τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να
χειρίζεται και χρησιµοποιεί τα Μηχανήµατα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζηµία
προκαλουµένη κυρίως λόγω κλιµατολογικών επιδράσεων (κλιµατισµός, υγρασία ή σκόνη κτλ).

3. Να γνωστοποιεί δια των επισήµων εκπροσώπων του πάραυτα στην ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ οποιαδήποτε
περίπτωση βλάβης ή µη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανηµάτων, µη δικαιούµενος να προβαίνει σε
οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση στα Μηχανήµατα χωρίς προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της
εταιρείας.

4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυµφωνηθέντα χρόνο
από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει µετέπειτα συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.

5. Να παρέχει τον απαιτούµενο καθ’ υπόδειξη της εταιρεία, χρόνο, για την εφαρµογή διαταγής που αφορά κατά
περίπτωση σε βελτίωση της ασφάλειας στο Μηχάνηµα.

Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες των Μηχανηµάτων την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων
σχετικά µε την µη οµαλή λειτουργία τους.
6. Ο Χρόνος Ανταπόκρισης να είναι: εντός δεκαέξι (16) εργασίµων ωρών από την κλήση του Νοσοκοµείου.

∆. ΠΛΗΡΩΜΗ

1.

Στην συνολική αµοιβή που θα καταβάλλεται προς την εταιρεία σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας σύµβασης δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

2.

Σε περίπτωση µη τηρήσεως των όρων της συµβάσεως από έναν των συµβαλλοµένων, αυτό θα αποτελέσει
λόγο λύσης της σύµβασης.

3.

Η εταιρεία

υποχρεούται να καταθέσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της

συντήρησης των µηχανηµάτων, η οποία θα επιστραφεί στην εταιρεία µετά το πέρας ισχύος της παρούσης
σύµβασης.
Ε. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Σε περίπτωση επελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόµενο συµβαλλόµενο µέρος θα έχει δικαίωµα να αναστέλλει
την εκτέλεση της σύµβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να
θεωρείται υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζηµιά. Το ανωτέρω συµβαλλόµενο µέρος οφείλει
να γνωστοποιεί προς το έτερο συµβαλλόµενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα
βία.

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρείς
διαδοχικούς µήνες οι συµβαλλόµενοι θα έχουν το δικαίωµα να ακυρώσουν την παρούσα σύµβαση προς τον
αντισυµβαλλόµενο.
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ΣΤ. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησοµένες από την εταιρεία σύµφωνα
µε την παρούσα σύµβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες
ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα
χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συµφωνίας των συµβαλλοµένων.

1. Σε περίπτωση ζηµίας ή καταστροφής των Μηχανηµάτων προκαλουµένης από θεοµηνίες (σεισµοί, θύελλες
κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).

2. Σε περίπτωση µη ενδεδειγµένης ή κακής χρήσης των Μηχανηµάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την
χρησιµοποίηση των Μηχανηµάτων από µη εκπαιδευµένο προσωπικό.

3. Σε περίπτωση επεµβάσεων στα Μηχανήµατα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µη εξουσιοδοτηµένο από
την εταιρεία ή τρίτους.

4. Εργασίες αποσυναρµολόγησης και συναρµολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ:

δώδεκα (12) µήνες.

3. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ:

Ως Παράρτηµα Α’

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Ως Παράρτηµα Α’

5. ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ:

απεριόριστος αριθµός.

6. ∆ΙΑΤΑΓΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ: περιλαµβάνονται.

7.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Επισκέψεις x αριθµός ηµερών ανά επίσκεψη

1. Bucky Diagnost TH

2x1

2. Bucky Diagnost TC

2x1

3. Integris HM2000

2x2

4. Telediagnost – DSI

2x2

5-7. Practix 300 x 3

2x1

8-10. BV 25 GOLD 6’’ x 3

2x1
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5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ
ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΙ ∆ΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ.

Συντήρηση Αξονικού Τοµογράφου Τύπου Tomoscan AVP1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην σύµβαση θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισµοί, µε τις αντίστοιχες έννοιες:
“Προγραµµατισµένη συντήρηση” είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των Μηχανηµάτων,
περιοδικά σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της εταιρείας και την ένταση χρήσης του εξοπλισµού εντός της χρονικής
ισχύος της συµβάσεως. Περιλαµβάνει αναγκαίες ρυθµίσεις, καθαρισµούς, ευθυγραµµίσεις, λιπάνσεις µηχανικών
µερών, χρήσεις λογισµικού, επαληθεύσεις τιµών, επαναφορά παραµέτρων ποιοτικής απεικόνισης στις
προδιαγεγραµµένες ανοχές και δοκιµές των Μηχανηµάτων σε κατάσταση λειτουργίας.
“Επανορθωτική συντήρηση” είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης στα
µηχανήµατα ή σε µέρος ή µέρη αυτών. Βλάβες µπορούν να εµφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην εταιρεία
στα διαστήµατα µεταξύ των προγραµµατισµένων συντηρήσεων, αλλά και να εµφανίζονται κατά τη διάρκεια των
επισκέψεων αυτών, οπότε η εταιρεία αναλαµβάνει την υποχρέωση αυτοδικαίως να αποκαθιστά, στα πλαίσια της
συµβάσεως αυτής για επανορθωτική συντήρηση.
“∆ιαταγή αλλαγής” είναι κάθε βελτίωση που γίνεται επί των Μηχανηµάτων ή µερών αυτών καθ’ υπόδειξη του
κατασκευαστικού οίκου και µπορεί να περιλαµβάνει: εργασία είτε µε φυσική παρουσία τεχνικών υπαλλήλων είτε µε
τηλεπροσπέλαση, υλικό µέρος και /ή λογισµικό. Ειδικά για όσες τέτοιες αλλαγές δεν περιλαµβάνουν βελτιώσεις
υπαρχουσών λειτουργιών ή βελτίωση ελέγχων και συντήρησης βλ. Άρθρο Γ’.
“Εργάσιµες ώρες και ηµέρες” είναι οι από 8:00 π.µ. έως 16:00 µ.µ. και από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή,
εξαιρουµένων των επισήµων αργιών του Κράτους.
“Ανωτέρα βία” σηµαίνει και θα συµπεριλαµβάνει οποιοδήποτε συµβάν ή γεγονός πέραν του λογικού ελέγχου
εκατέρου των συµβαλλοµένων µερών συνέπεια του οποίου δεν µπορεί να είναι δυνατόν να ζητηθεί απ' αυτό
λογικώς να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του. Τέτοια συµβάντα ή γεγονότα συµπεριλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται
σε: θεοµηνίες, επιδηµίες, κυβερνητικές διατάξεις, απαγορεύσεις φορτώσεων, ή µη χορήγηση των απαιτουµένων
αδειών, εγκρίσεων και/ή εξουσιοδοτήσεων, ή µη διάθεση µεταφορικών µέσων.
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Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Επιφυλασσοµένων των όρων και προϋποθέσεων των αναφεροµένων στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, η
ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει τις κατωτέρω υπηρεσίες συντηρήσεως των Μηχανηµάτων κατά την διάρκεια ισχύος
της σύµβασης:

1. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί προγραµµατισµένες συντηρήσεις, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του
κατασκευαστικού οίκου, κατά την διάρκεια εκάστου συµβατικού έτους και κατά χρονικά διαστήµατα λογικά
απέχοντα µεταξύ τους. Οι εν λόγω επισκέψεις θα λαµβάνουν χώρα κατά την διάρκεια των εργάσιµων ωρών και
ηµερών επί τη βάσει ενός χρονοδιαγράµµατος συµφωνηθησοµένου µεταξύ του

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και της

εταιρείας. Το εν λόγω χρονοδιάγραµµα δύναται να υποστεί τροποποιήσεις κατόπιν συµφωνίας των
συµβαλλοµένων.
2. Η εταιρεία υποχρεούται να πραγµατοποιεί απεριόριστο αριθµό επισκέψεων για τον εντοπισµό και
αποκατάσταση βλαβών µετά από κλήση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

3. Η εταιρεία µετά από το πέρας κάθε εργασίας θα παρέχει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αντίγραφο ∆ελτίων Εργασίας, στα
οποία αναφέρονται οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί, τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί καθώς και
αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως. Τα κατεστραµµένα ανταλλακτικά ή αναλώσιµα περιέρχονται στην
κυριότητα της εταιρείας εκτός εάν υπάρχει ιδιαίτερη συµφωνία ως προς αυτά.
4. Η εταιρεία αναλαµβάνει την διατήρηση και ενηµέρωση αρχείου παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης
των Μηχανηµάτων.
5. Η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σχετικά µε τις βελτιώσεις των Μηχανηµάτων που συνιστά ο
κατασκευαστικός οίκος.

6. Η εταιρεία υποχρεούται να γνωρίζει στο

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ το ετήσιο πρόγραµµα αργιών της εφόσον αυτές

διαφέρουν από τις επίσηµες αργίες του Κράτους.

7. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιθυµεί η οιαδήποτε συντήρηση ή επισκευή να εκτελείται αποκλειστικά
εκτός των εργάσιµων ωρών και ηµερών, θα επιβαρύνεται µε βάση την τρέχουσα τιµή υπερωριακής
απασχόλησης των Τεχνικών της εταιρείας.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, αναλαµβανόµενες από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σύµφωνα µε την
παρούσα σύµβαση, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ υποχρεούται:

1. Να γνωρίζει στην εταιρεία τους εκπροσώπους του για τις εκ της συµβάσεως προκύπτουσες διαδικασίες.

2. Να εκτελεί την συνήθη επίβλεψη των Μηχανηµάτων σύµφωνα µε τα εγχειρίδια λειτουργίας καθώς και να
χειρίζεται και χρησιµοποιεί τα Μηχανήµατα προσεκτικά προφυλάσσοντάς τα από οποιανδήποτε ζηµία
προκαλουµένη κυρίως λόγω κλιµατολογικών επιδράσεων (κλιµατισµός, υγρασία ή σκόνη κτλ).

3. Να γνωστοποιεί δια των επισήµων εκπροσώπων του πάραυτα στην εταιρεία οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης ή
µη ικανοποιητικής λειτουργίας των Μηχανηµάτων, µη δικαιούµενος να προβαίνει σε οποιαδήποτε προσθήκη ή
τροποποίηση στα Μηχανήµατα χωρίς προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας.
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4. Να εξασφαλίζει ώστε η οιαδήποτε συντήρηση να εκτελείται αποκλειστικά και κατά τον προσυµφωνηθέντα χρόνο
από την εταιρεία, εκτός εάν υπάρχει µετέπειτα συµφωνία µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών.

5. Να παρέχει τον απαιτούµενο καθ’ υπόδειξη της εταιρείας χρόνο, για την εφαρµογή διαταγής που αφορά κατά
περίπτωση σε βελτίωση της ασφάλειας στο Μηχάνηµα.

Επιπροσθέτως η εταιρεία συνιστά στους χρήστες των Μηχανηµάτων την ανελλιπή καταγραφή παρατηρήσεων
σχετικά µε την µη οµαλή λειτουργία τους.

∆. ΠΛΗΡΩΜΗ

1. Στην συνολική αµοιβή που θα καταβάλλεται προς την εταιρεία σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις της
παρούσας σύµβασης δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

2. Σε περίπτωση µη τηρήσεως των όρων της συµβάσεως από έναν των συµβαλλοµένων, αυτό θα αποτελέσει
λόγο λύσης της σύµβασης.

3. Η εταιρεία υποχρεούται να καταθέσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της συντήρησης
των µηχανηµάτων, η οποία θα επιστραφεί στην εταιρεία µετά το πέρας ισχύος της σύµβασης.

Ε. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Σε περίπτωση επελεύσεως ανωτέρας βίας το θιγόµενο συµβαλλόµενο µέρος θα έχει δικαίωµα να αναστέλλει
την εκτέλεση της σύµβασης όσο διαρκεί η παρακώλυση ή καθυστέρηση λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς να
θεωρείται υπεύθυνο δι' οποιαδήποτε από αυτή προκύπτουσα ζηµιά. Το ανωτέρω συµβαλλόµενο µέρος οφείλει
να γνωστοποιεί προς το έτερο συµβαλλόµενο, το ταχύτερο δυνατόν, τα γεγονότα που προκαλούν την ανωτέρα
βία.

2. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παρακώλυσης ή καθυστέρησης λόγω ανωτέρας βίας υπερβεί τρεις
διαδοχικούς µήνες οι συµβαλλόµενοι θα έχουν το δικαίωµα να ακυρώσουν την παρούσα σύµβαση προς τον
αντισυµβαλλόµενο.
ΣΤ. ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συµπεριλαµβάνονται στις υπηρεσίες εκτελεσθησοµένες από την εταιρεία σύµφωνα
µε την παρούσα σύµβαση. Σε περίπτωση που το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ζητήσει από την εταιρεία να αναλάβει τέτοιες
ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συµπεριλαµβανοµένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα
χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συµφωνίας των συµβαλλοµένων.

1. Σε περίπτωση ζηµίας ή καταστροφής των Μηχανηµάτων προκαλουµένης από θεοµηνίες (σεισµοί, θύελλες
κ.λ.π.) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ.).

2. Σε περίπτωση µη ενδεδειγµένης ή κακής χρήσης των Μηχανηµάτων από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή τρίτους ή την
χρησιµοποίηση των Μηχανηµάτων από µη εκπαιδευµένο προσωπικό.
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3. Σε περίπτωση επεµβάσεων στα Μηχανήµατα από προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ µη εξουσιοδοτηµένο από
την εταιρεία ή τρίτους.

4. Εργασίες αποσυναρµολόγησης και συναρµολόγησης αυτών σε νέους χώρους.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1.ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Ο διαγωνιζόµενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνώση του εξοπλισµού, της
σηµερινής (δηλ. κατά τον χρόνο του διαγωνισµού) κατάστασής του και ότι έχει ενηµερωθεί για όλες τις τοπικές
συνθήκες λειτουργίας, που µπορούν να επιδράσουν µε οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών ή στο
κόστος τους. Επίσης ο διαγωνιζόµενος απαιτείται να δηλώσει εγγράφως, ότι αναλαµβάνει να αποκαταστήσει τυχόν
βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά την έναρξη της σύµβασης χωρίς περαιτέρω οικονοµικές αξιώσεις,.
περιπτώσεις βλαβών.
2.ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από δηµόσια νοσοκοµεία
για τα οποία έχει αναλάβει σε ετήσια βάση την συντήρηση βάση την συντήρηση παρόµοιου εξοπλισµού µέσα στα
τελευταία πέντε χρόνια
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ISO Ο διαγωνιζόµενος να διαθέτει πιστοποίηση EN ISO 9001:2000 και ταυτόχρονα να πληροί
τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ∆Υ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004, ή εναλλακτικά να διαθέτει ΕΝ ISO 13485/03
(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων).
4.ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι κατέχει όλα τα απαραίτητα
εργαλεία για την επισκευή και διάγνωση των βλαβών.
7.ΥΛΙΚΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Για όλα τα ζητούµενα ανταλλακτικά τα οποία υποχρεούνται ο συµµετέχων να τα έχει σε
στοκ, να προσκοµιστούν επίσηµα έγγραφα προµήθειας από τους κατασκευαστικού οίκους των αντίστοιχων
µηχανηµάτων
8..Ο συµµετέχων θα πρέπει να προσφέρει συντήρηση για το σύνολο των µηχανηµάτων της οµάδας.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1. Για ό,τι δεν αναφέρεται ρητά µέσα στην σύµβαση και τα αναπόσπαστα µέρη της, ισχύει η κείµενη νοµοθεσία.
2. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση όλων των µηχανηµάτων που
αναφέρονται σε όλα τα επιµέρους τεχνικά αντικείµενα Παραρτήµατα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσας και σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους που αναφέρονται σε αυτά, όλο τον εργάσιµο χρόνο όπως
προσδιορίζεται στα επιµέρους µέρη.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την προληπτική και διορθωτική συντήρηση καθώς και
την επισκευή βλαβών που προέρχονται από την συνήθη και ορθή χρήση όλων των συστηµάτων που αναφέρονται
στο Τεχνικό Παράρτηµα. Η Συντήρηση περιλαµβάνει και όλα τα ανταλλακτικά, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
παρατίθενται στους πίνακες βασικών ανταλλακτικών του τεχνικού Παραρτήµατος για όποιες οµάδες µηχανηµάτων
προβλέπεται.
2. Να εξασφαλίζει την τέλεια, αδιάλειπτη & απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να εκτελεί όλες τις
αναγκαίες εργασίες συντήρησης, πρόληψης και επισκευής κάθε βλάβης, ζηµίας και γενικά κάθε κακής, επισφαλούς
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ή αντιοικονοµικής λειτουργίας τους. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του
αναδόχου που θα λαµβάνει κλήσεις έκτακτης ανάγκης όλο το 24ωρο όλο το χρόνο.
3. Σε θέµατα όπου απαιτείται συντονισµός των ενεργειών µε τα υπόλοιπα µηχανοστάσια του νοσοκοµείου τότε τον
πρωτεύοντα ρόλο στον συντονισµό αυτό έχει η Τ.Υ. του Νοσοκοµείου.
4. Να ανακοινώνει αµέσως στην Τεχνική Υπηρεσία κάθε βλάβη ή ζηµία και θα αποκαθιστά την καλή λειτουργία των
εγκαταστάσεων και να παραδίδει στην ΤΥ και στο αντίστοιχο τµήµα δελτίο τεχνικής εξυπηρέτησης.
5.Η διάγνωση οποιασδήποτε βλάβης θα πρέπει να γίνει εντός 24 ωρών (εκτός αν ορίζονται λιγότερο στις
επιµέρους απαιτήσεις κάποιας οµάδας)ενώ η πλήρης αποκατάσταση της βλάβης εντός µίας εβδοµάδας το µέγιστο,
αναλόγως του µεγέθους και του είδους αυτής.
6. Θα συντάσσει και θα υποβάλει στην υπηρεσία, κάθε φορά που τούτο είναι αναγκαίο, πρόγραµµα αναγκαίων
επισκευών για την καλή κατάσταση και λειτουργία των µηχανηµάτων.
7. Θα λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα και θα εκτελεί όλες τις αναγκαίες εργασίες, ώστε η λειτουργία, η κατάσταση
και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων να πληροί τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης, ισχύοντες Ελληνικούς
και Ευρωπαϊκούς κανονισµούς, διατάξεις και νόµους.
8. Η προληπτική συντήρηση πρέπει να γίνεται σε χρόνο που δεν θα παρακωλύει την λειτουργία των τµηµάτων και
θα ενηµερώνει την ΤΥ
9. Σε περίπτωση παράτασης της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει τον αντίστοιχο αριθµό
προληπτικών συντηρήσεων που προβλέπεται από τον κατασκευαστή για το διάστηµα της παράτασης.
10. Στις υποχρεώσεις Αναδόχου, στα πλαίσια της παρούσας διακήρυξης είναι και η έγκαιρη έγγραφη
προειδοποίηση του Νοσοκοµείου για την ανάγκη εκτέλεσης οποιασδήποτε επισκευής (µικρής ή ευρύτερης
κλίµακας) των συντηρούµενων εγκαταστάσεων, καθώς και η υπόδειξη του είδους των εργασιών που πρέπει να
εκτελεσθούν προκειµένου να αποφευχθούν βλάβες στις εγκαταστάσεις. Ρητά συµφωνείται ότι παράλειψη από
µέρους του Αναδόχου έγκαιρης και έγγραφης προειδοποίησης του Νοσοκοµείου για απαιτούµενες επισκευές των
συντηρουµένων εγκαταστάσεων θα εκλαµβάνεται ως πληµµελής εκτέλεση της συντήρησης και θα επιφέρει τις
προβλεπόµενες από την Σύµβαση συνέπειες εις βάρος του και τα αντίστοιχα κόστη επισκευής
11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνά για την οικονοµική λειτουργία των εγκαταστάσεων και στην υπόδειξη
µέτρων για τον περιορισµό της κατανάλωσης, να προβαίνει δε σε προτάσεις για µείωση της κατανάλωσης.
12. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµβουλευθεί τα εγχειρίδια συντήρησης των Κατασκευαστών, για τυχόν
πρόσθετες ή/και ειδικές εργασίες και ελέγχους, και να διαθέτει τα απαραίτητα κριτήρια για την αξιολόγηση έκτασης
βλαβών και εξεύρεσης των πλέον ενδεδειγµένων λύσεων από τεχνικής και οικονοµικής απόψεως, στηριζόµενος
στη γνώση και την εµπειρία του
13. Ο Ανάδοχος, µετά από συνεννόηση µε τα αντίστοιχα τµήµατα, θα υποβάλλει Πρόγραµµα Προληπτικών
Συντηρήσεων ένα µήνα πριν την εκτέλεση των εργασιών στον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εάν στην
εξέλιξη προκύψουν λόγοι για αλλαγή αυτού του προγράµµατος, θα ζητείται η έγκριση της. Σε κάθε περίπτωση και
µε γνώµονα την καλή και εύρυθµη λειτουργία του, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα αλλαγής του προγράµµατος,
σε συνεννόηση µε τον Ανάδοχο.

14. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα κατάλληλα εκπαιδευµένο
προσωπικό µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης (σε όλα τα ιατρικά µηχανήµατα της διακήρυξης) και εξουσιοδότησης
αυτού από τον κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση του συγκεκριµένου τύπου µηχανηµάτων.

15. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» υποχρεώνεται να προβεί στην αναβάθµιση του λογισµικού λειτουργίας των ιατρικών
µηχανηµάτων στην τελευταία έκδοση τους από τον κατασκευαστικό οίκο και να βεβαιώνει τη δυνατότητα
αναβάθµισης λογισµικού των ιατρικών µηχανηµάτων όταν αυτά είναι διαθέσιµα. Να πιστοποιείται µε αντίστοιχη
βεβαίωση του οίκου.
16. Η «ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑ» να είναι εξουσιοδοτηµένη από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης ή από τον ίδιο τον
κατασκευαστή ώστε να µπορεί να πραγµατοποιεί διορθώσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις σύµφωνα µε το σύστηµα
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διασφάλισης ποιότητας του εργοστασίου κατασκευής και τις αντίστοιχες τυχόν οδηγίες των Ελληνικών ή
Ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών, ώστε να εξασφαλίζεται η αρτιότερη και ασφαλέστερη για τους ασθενείς
λειτουργία.

Β. ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1.Για περισσότερες λεπτοµέρειες επί όλων των παραπάνω καθώς και για ότι δεν γίνεται αναφορά, ισχύουν οι
οδηγίες του κατασκευαστή των εγκαταστάσεων και της Τεχνικής Υπηρεσίας
2.Η αποξήλωση συσκευών ή οργάνων προς µεταφορά και επισκευή εκτός νοσοκοµείου είναι αρµοδιότητα του
αναδόχου, όπως και η επανατοποθέτηση τους.
3.Όποιες εργασίες αµφισβητούνται αν ανήκουν στην σύµβαση, εκτελούνται άµεσα και οι διαφορές λύνονται µεταξύ
του αναδόχου και του Νοσοκοµείου εκ των υστέρων.
4.Αποφάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία του Νοσοκοµείου εκτελούνται µόνο µετά την σύµφωνη γνώµη του
Νοσοκοµείου, εκτός από τα επείγουσες καταστάσεις, όπου το τελευταίο µπορεί να ενηµερωθεί αµέσως µετά την
επιβαλλόµενη εργασία.

Γ. ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ
1. Ρητά συµφωνείται ότι βλάβες των συντηρούµενων εγκαταστάσεων που θα προκληθούν από πληµµελή
συντήρηση αυτών (στην έννοια της πληµµελούς συντήρησης περιλαµβάνεται και η µη έγκαιρη και έγγραφη
προειδοποίηση του Νοσοκοµείου για επισκευή των εγκαταστάσεων) οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, θα
αποκαθίστανται άµεσα και σύµφωνα µε όλα τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς καµία πρόσθετη
αποζηµίωση.
2. Το Νοσοκοµείο δύναται να καταγγείλει την Σύµβαση µε τον Ανάδοχο ακόµα και αφού αυτός αποκαταστήσει την
προκληθείσα βλάβη µε δικά του έξοδα.
3. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή βλάβη σε πράγµατα και εν γένει υλικά
αγαθά, για κάθε ατύχηµα, θανατηφόρο ή όχι, που θα συµβεί σε προσωπικό του Νοσοκοµείου, των ασφαλισµένων
του και του Αναδόχου ή σε κάθε τρίτο πρόσωπο εντός του Νοσοκοµείου, εφόσον τα παραπάνω προκύψουν κατά
την διάρκεια ή/ και εξαιτίας των εργασιών (συντήρησης, επισκευών, ανακαινίσεων ή όποιων άλλων εργασιών
προβλέπονται στην σύµβαση) ή συνέπεια ελαττωµάτων αυτών ή είναι συνέπεια αντικανονικής συντήρησης.
5. Οι εργασίες που θα εκτελούνται στα πλαίσια της σύµβασης θα γίνονται πάντοτε µε ασφαλή τρόπο τόσο για τις
εγκαταστάσεις όσο και για το σύνολο των παρευρισκοµένων στους χώρους του Νοσοκοµείου. Ο Ανάδοχος είναι
υποχρεωµένος να τηρεί µεθόδους και µέσα που δεν είναι επιβλαβή για την ασφάλεια των παραπάνω, καθώς
επίσης και µη εκρηκτικών, τοξικών ή εύφλεκτων υλικών.
6. Σε περίπτωση που η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση υλικών µε τις παραπάνω ιδιότητες είναι άκρως απαραίτητη
και δεν µπορεί έπ’ ουδενί να παρακαµφθεί θα πρέπει ο Ανάδοχος να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µην
προκύψουν επικίνδυνες καταστάσεις, και αφού πάρει την έγκριση του Νοσοκοµείου, το οποίο όµως σε καµία
περίπτωση δεν θα έχει ευθύνη επί των εργασιών και µέσων αυτών καθώς και όποιου αποτελέσµατος προκύψει
από αυτά.
7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζηµιώνει πλήρως το Νοσοκοµείο και υπαλλήλους αυτού, για όλα τα έξοδα,
απώλειες, ζηµίες και δαπάνες, όπως επίσης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, που πηγάζουν από ή σε σχέση µε
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή των αντιπροσώπων, ή υπαλλήλων του σχετιζόµενη µε τη
παρούσα Σύµβαση ή παράβαση αυτής ή που πηγάζει από ή απορρέει από την εκτέλεση των εργασιών,
συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε τοιαύτης που συντελέστηκε ή προκλήθηκε σε σχέση µε :
σωµατικές βλάβες (συµπεριλαµβανοµένων βλαβών που απέβησαν θανατηφόρες), και/ή
οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Νοσοκοµείου, ∆ηµοσίου, οποιασδήποτε
Αρµόδιας Αρχής και των σχετικών αντιπροσώπων ή υπαλλήλων αυτής.
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