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Αριθ. ∆/ξης : 2Π
Χανιά : 31-01-2014

ΘΕΜΑ:«Προκήρυξη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση – επισκευή του αυτόµατου
εµφανιστηρίου KODAK του Κέντρου Υγείας Βάµου για ένα (1) έτος ».

(Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ )
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΝΑΙ

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον Ηµ.
Τύπο.
1.∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

∆ΕΙΓΜΑ:

ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΟΧΙ

2. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
3. ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/1995)«Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» όπως
τροποποιήθηκε µε το Ν.2323/95 (ΦΕΚ145/Α/1995) «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις»

2. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις»,

3. Το Ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων
δηµοσίων έργων , κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»

4. Το Ν.2741/1999( ΦΕΚ 199/α/99),άρθρο 8, «Κρατικές προµήθειες»,
5. Το Ν. 2955/01

«Προµήθειες

Νοσοκοµείων

και

λοιπών

µονάδων

υγείας

των

Πε.Σ.Υ.Π.»

και άλλες διατάξεις.

6. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 296-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές

7. Το Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
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8. Την µε αριθµ. Υ3α/Γ.Π.οικ. 10559/25-01-2007 Υπουργική Απόφαση σύµφωνα µε την οποία τα Κ.Υ.
αποτελούν οργανικές Μονάδες των Νοσοκοµείων στα οποία υπάγονταν αρχικά .

9. Το 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»

10. To N.3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».

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

12. Το Ν. 3548/2007 « Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/20-03-2007) όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163
Α/04-09-2010 ».

13. Το Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/01-03-2012) «Νόµος αρµοδιότητας Υπουργείων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ..της εθνικής οικονοµίας»

14 .Την µε αριθ.3567/9-5-2012 Κ.Υ.Α. ( ΦΕΚ 1585/Β/10-5-2012) µε θέµα : «Έγκριση Προγράµµατος
Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας & Κοιν/κης Αλληλεγγύης, έτους 2012, µε
χρηµατοδότηση από τον τακτικό προυπολογισµό, το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».

15. Την µε αριθµ.5805/8-8-2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2309/Β/8-8-2012 ) µε θέµα :« Ορισµός
Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους
2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή
των διαγωνισµών».

16.16. Την µε αριθµ. 11081/14-12-2011 (ΦΕΚ 2957/Β/23-12-2011) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας & Κοιν/κης
Αλληλεγγύης περί «Έγκριση συγκρότησης συλλογικών οργάνων, για τη διεξαγωγή διαγωνισµών, των Φορέων
του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/07»

17. Την

µε

αριθµ. 3/ πρκ 1/ 30-01-2014

απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου Χανίων σχετικής µε την

προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Απευθείας ανάθεση, προϋπολογισµού δαπάνης 1.500,00 EURO συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε βάρος του
Κ.Α.Ε. 0887 του προϋπολογισµού του Γ.Ν. Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» (Κ.Υ. Βάµου)

µε κριτήριο

κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (Χ.Τ.) για την ανάδειξη συντηρητή Εµφανιστηρίου (αυτόµατου) τύπου KODAK
(µε Κ.Α. 104-0047) του ακτινολογικού µηχανήµατος του Κέντρου Υγείας Βάµου.

1- ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο διαγωνισµός θα γίνει την Πέµπτη 06-03-2013, ώρα 10.00 π.µ. στο γραφείο Προµηθειών του Γ.Ν. Χανίων

2

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆/ΞΗ 2Π
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Να γίνει δηµοσίευση σε εφηµερίδες µία φορά και µε στοιχεία των 8,5
στιγµών.
ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

06-03-2014

Πέµπτη

10.00 π.µ.

Προσφορές θα κατατίθενται µέχρι την προηγούµενη ηµέρα δηλαδή µέχρι Τετάρτη 05-03-2014, ώρα
14.00 µµ στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό.

(Τυχόν προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θα είναι εκπρόθεσµες
και θα επιστραφούν )
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ∆ηµόσια, από τριµελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί για το σκοπό
αυτό.
2- ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ:
2α) Έλληνες πολίτες.
2β) Αλλοδαποί.
2γ) Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά.
2δ) Συνεταιρισµοί.
2ε) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλουν

την

προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει

τούτο εάν

κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.
3- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα

µε τα παρακάτω παραρτήµατα που

επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
3.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

3.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝIΚ. ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆1ΑΓΩΜΣΜΟΥ

3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

3.4 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'

3.5 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

3.6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’

4- Εφ όσον σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ' απαιτείται κατάθεση δειγµάτων ισχύουν τα αναφερόµενα
στα άρθρα 11 και 36 του Κ.Π.∆. 118/2007.

5- Εφ όσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε
τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται ως ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 εδάφιο γ του

3

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ∆/ΞΗ 2Π
Π.∆. 118/2007.

6- Τα έξοδα δηµοσιεύσεως στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο της προµήθειας.

7- Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τους όρους της ∆/ξης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆ΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ

Ετήσια συντήρηση – επισκευή του αυτόµατου εµφανιστηρίου
KODAK του Κέντρου Υγείας Βάµου για ένα (1) έτος

ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΟΜΑ∆ΑΣ

50421000-2

ΕΙ∆ΟΥΣ CPV
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΟΠΟΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» –

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ (1.500€ ) (Συµπεριλαµβανοµένου

∆ΑΠΑΝΗ

του Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ)

ΒΑΡΥΝΕΙ

0887).

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Νόµιµες κρατήσεις

(Κ.Α.Ε.

ΕΠΙ %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1 - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο
Π.∆.118/2007 στην Ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα.
1.2.1 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες σαράντα (240) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.
1.2.2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
1.2.3.Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως , εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς , τα αποτελέσµατα
του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται., εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους , εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση , η
διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
1.3-

Στο

φάκελο

κάθε

προσφοράς

πρέπει

να

αναγράφονται

1.3.1- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
1.3.2-Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.
1.3.3-Ο αριθµός της διακήρυξης.
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1.3.4-Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.
1.3.5-Τα στοιχεία του αποστολέα
1.4- Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά

µε την προσφορά

στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:
1.4.1-

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά .

1.5.- ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον
κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισηµαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω
εγγράφων στοιχείων της προσφοράς , πλην

της οικονοµικής, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών

φυλλαδίων (PROSPECTUS φωτογραφιών , τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθµηση από το
πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από
ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση που
φέρει κατά τα ανωτέρω (π,χ. φύλλα συµµόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).
1.5.1.- . Σε φάκελο µε τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται :
1. Τεχνική περιγραφή του σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις της διακήρυξης σε δύο αντίγραφα.
2. Αποδεικτικά στοιχεία µε τα οποία να αποδεικνύεται η εµπειρία απασχόληση του προσφέροντος στον
τοµέα συντήρησης ιατρικών µηχανηµάτων.
3. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος που θα ορίζει υπεύθυνο εκτέλεσης της σύµβασης εξειδικευµένο
µηχανικό µε αποδεδειγµένη εξειδίκευση στο αντικείµενο (ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός). Η εταιρεία θα
διαθέτει τεχνικό µε έδρα στην Κρήτη ή θα δηλώσει υπεύθυνα ότι οι τεχνικοί θα φθάσουν εντός 12 ωρών
από την κλήση για επισκευή.
4. Κατάσταση και αποδεικτικά πιστοποίησης

κατά ISO των οργάνων και συσκευών που θα

χρησιµοποιηθούν για την συντήρηση και ρύθµιση των µηχανηµάτων.
5. Λοιπά δικαιολογητικά ή στοιχεία που κρίνονται χρήσιµα για την αντικειµενική αξιολόγηση των
δυνατοτήτων του προσφέροντος από άποψη οργανωτικής δοµής, τεχνικής επάρκειας και εµπειρίας για
την ανάληψη και εκτέλεση του έργου.
6.1. Ο προµηθευτής υποχρεούται να δηλώσει ότι αναλαµβάνει τη δέσµευση για διάθεση ανταλλακτικών για
όσο χρονικό διάστηµα δηλώνει ο προµηθευτής στην προσφορά του.
6.2 Σε περίπτωση που ο προµηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά µε τη διάθεση
ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προµηθευτή – κατασκευαστή.
6.3. Πιστοποιητικό συστήµατος διασφάλισης ποιότητας (ISO 9002) και πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε τις
απαιτήσεις της Υπουργικής απόφασης Ε3/833 (ΦΕΚ 1329/Β/29-6-1999) για εµπορία, εγκατάσταση και
εξυπηρέτηση Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού.
6.4.

Ακριβές αντίγραφο της Οικονοµικής προσφοράς χωρίς τιµές.

1.5.2. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο
φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ».
Επισηµαίνουµε την προσοχή σας στα ακόλουθα :
1.5.3-

Οι

φάκελοι

ΤΕΧΝΙΚΗΣ

και

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

προσφοράς

θα

φέρουν

και

τις

ενδείξεις

του κυρίως φακέλου.
1.5.4. –Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου,
να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο
µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
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1.5.5.-Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα τους, τότε ο
προσφέρων οφείλει να σηµειώνει έπ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα » . Σε
αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η
έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή Εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
1.5.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη
από τον προσφέροντα , το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
1.5.7 .Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως την ένσταση του άρθρου 15, παρ. 2, περ. α του
Π.∆. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, µε την
προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά την διακήρυξης δεν κωλύει τη συµµετοχή στον ∆ιαγωνισµό. Στους διαγωνισµούς οι
οποίοι εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κοινοτικού δικαίου, οι ρυθµίσεις της παρούσης παραγράφου δεν
θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 2522/1997.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόµενοι παρέχουν
διευκρινήσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν
εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο.
1.5.8. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισµών και τη συµµετοχή σε αυτούς,
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
1.5.9. Εάν από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση προβλέπεται ότι µαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθούν και
δείγµατα του υλικού, αυτά κατατίθενται πριν από τον διαγωνισµό στην Υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη
υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά.
1.5.10. Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε
απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται στην Υπηρεσία µέχρι την
προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Στις περιπτώσεις αυτές, όταν απαιτείται
κατάθεση δείγµατος, επιτρέπεται η αποστολή του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση,
όµως, ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία µέχρι τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας
διενέργειας του διαγωνισµού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς µε
τα τεχνικά στοιχεία.
1.5.11. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες προσφορές ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν
τηρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαµβάνονται
υπόψη.
1.5.12. Προσφορές που περιέχονται στην Υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο, πριν την διενέργεια του
∆ιαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρµόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών
που παραλαµβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την
πρόσκληση, προκειµένου να αποσφραγιστούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την προαναφεροµένη
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διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται ή
περιέχονται στην Υπηρεσία, µε οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσµα.
1.5.13. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας παραλαβής &
αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
1.5.14.Η παραλαβή & αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή Παραλαβής

&

Αποσφράγισης των προσφορών.
1.5.15.Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των
συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν.
1.5.16. - Η Αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:
- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από
την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής.
- Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά

µονογράφονται, από την

αρµόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι µαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται
και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά
στην Υπηρεσία, προκείµενου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρµοδίως.
1.6. Στάδια ενεργειών:
1.6.1α. Κατ' αρχήν αποδοχή προσφορών : Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις
συµµετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά (Π.∆.118/2007κ.λ.π.), που αναφέρονται αναλυτικά στις επόµενες
παραγράφους των γενικών όρων της ∆/ξης, προκειµένου να καταλήξει στις κατ' αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες
προσφορές.
1.6.1β. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών : Το τεχνικό µέρος των κατ' αρχήν αποδεκτών προσφορών
διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προκειµένου αυτή να γνωµοδοτήσει ποιες από τις κατ'
αρχήν αποδεκτές προσφορές, είναι και τεχνικά αποδεκτές.
1.6.1γ. Αποσφράγιση οικονοµικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω
σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονοµικού µέρους των κατ' αρχήν και τεχνικά
αποδεκτών προσφορών.
1.6.2-Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν µέρος
στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί..
1.6.3-Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες πρόσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των
τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας του διαγωνισµού. (στους δικαιούχους)
1.6.4. Σε περίπτωση που µηχάνηµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην υπογραφείσα σύµβαση τεθεί λόγω
παλαιότητας (αχρήστευση) ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο οριστικά εκτός λειτουργίας, άµεσα δεν υπολογίζεται
στην κατακυρωθείσα-υπογραφείσα συµβατική τιµή το αναλογούν ποσό συντήρησης-επισκευής του µηχανήµατος
αυτού.
- Οι προσφερόµενες τιµές, για κάθε Ακτινολογικό µηχάνηµα και για το σύνολο των Ακτιν/κων µηχανηµάτων θα
περιλαµβάνουν εργασία, υλικά, εξαρτήµατα και ανταλλακτικά για συντήρηση και επισκευή προς αποκατάσταση
κανονικής λειτουργίας πλην των παρακάτω, αποκλειστικά, ανταλλακτικών:
-ακτινολογικές λυχνίες
-και ενισχυτές εικόνας.
1.6.5.

Οι προσφερόµενες τιµές, για κάθε Εµφανιστήριο
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ανταλλακτικά καθώς επίσης και τα καθαριστικά υλικά που

προτείνει ο κατασκευαστικός οίκος του κάθε εµφανιστηρίου για τον Χηµικό καθαρισµό αυτών.
1.6.6.

Για τα ανταλλακτικά Ακτινολογικές λυχνίες και ενισχυτές εικόνας θα δοθούν αναλυτικά στην προσφορά

ανά τεµάχιο και είδος χωριστές τιµές οι οποίες θα ισχύουν για ένα (1) έτος , δηλαδή όσο διαρκεί η σύµβαση που
θα προκύψει από τον παρόντα ∆ιαγωνισµό :
Α) προµήθειας εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία για «επισκευή- αντικατάσταση» σε πιθανή βλάβη
ακτινολογικής λυχνίας, για την οποία θα κατατεθεί, µε την τεχνική προσφορά, τεχνικό εγχειρίδιο µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά, αποδόσεις κ.λ.π.
Β) προµήθειας εγκατάστασης και παράδοσης σε λειτουργία για «επισκευή- αντικατάσταση» σε πιθανή βλάβη
ενισχυτή εικόνας

για τον οποίο θα κατατεθεί, µε

χαρακτηριστικά , αποδόσεις

την τεχνική προσφορά τεχνικό εγχειρίδιο µε τα τεχνικά

κ.λ.π.

1.6.7. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ-ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ( ως Παράγραφος 1.6.6 ).
1. Σε περίπτωση «επισκευής-αντικατάστασης» ακτινολογικής λυχνίας ή ενισχυτού εικόνας θα υπάρχει εγγύηση
τουλάχιστον για 12 µήνες, µε την αρχή των δωδεκατηµορίων. Για κάθε «επισκευή αντικατάσταση» θα
συµπληρώνεται το αντίστοιχο τµήµα στο πρωτόκολλο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης
2. Σε περίπτωση καταστροφής της νέας λυχνίας η του νέου ενισχυτού εικόνας προ της λήξεως του χρόνου
εγγύησης, η συµµετοχή του φορέα στην δαπάνη αντικατάστασης θα είναι αναλογική προς τον χρόνο χρήσης,
σύµφωνα µε την αρχή των δωδεκατηµορίων.
3. Η «επισκευή-αντικατάσταση» της ακτινολογικής λυχνίας η του ενισχυτή εικόνας πρέπει να ολοκληρώνεται
εντός 10 ηµερών από της γνωστοποίησης της βλάβης µετά την παρέλευση των οποίων προσµετράται χρόνος
ακινητοποίησης του µηχανήµατος.
4. Σε περίπτωση παράτασης της ανάθεσης οι τιµές θα αναπροσαρµόζονται για

το επόµενο έτος µε βάση

ποσοστό του επίσηµου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτού του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους.
5. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι νόµιµες κρατήσεις και επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων.
6. Ο Φ.Π.Α. θα αναγράφεται χωριστά και θα επιβαρύνει τον φορέα.

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

1.7.3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παραγρ. 3 του Π.∆. 118/2007 σύµφωνα µε την οποία θα δηλώνεται η
προσήκουσα και έγκαιρη προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την διακήρυξη, κατά το στάδιο
της κατακύρωσης, για τον προσφέροντα ή /και τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση.
Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
2-

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

-Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που κατά παράβαση των
Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των
15 ετών.
3-

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

3.1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό ∆ΕΝ απαιτείται για τον παρόντα ∆ιαγωνισµό.
3.2

Οι εγγυήσεις

εκδίδονται από

πιστωτικά

ιδρύµατα ή

άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν

νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µετά ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφραση.
3.3 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέτουν
εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής κατακυρωθείσας αξίας των ειδών χωρίς
Φ.Π.Α.
-Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος _ισχύος _της εγγυητικής επιστολής

καλής εκτέλεσης της προς

σύµβασης πρέπει να είναι µεγαλύτερος του συµβατικού χρόνου δηλ να αναγράφει ότι

υπογραφή

λήγει µετά την

οριστική και ποιοτική παραλαβή του υπό προµήθεια είδους ή υπηρεσίας.
3.4

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το

οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα
συνηµµένα υποδείγµατα.
3.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.∆.(118/2007).
4-

ΤΙΜΕΣ

4.1.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς.
4.1.2. Οι τιµές θα δίδονται ως εξής:
Ι. Τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ .Π .Α.
Ι Ι. Ποσοστό Φ. Π. Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται το είδος (Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλµένος Φ. Π. Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).
Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς Φ .Π. Α. θα λαµβάνεται για την σύγκριση των προσφορών.
4.2 Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
4.3 Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ
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ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά

ψηφία,

προς

τα

άνω

εάν

τo

τρίτο

δεκαδικό

ψηφίο

είναι

ίσο

ή

µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
4.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια n προσφερόµενη τιµή, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.5. Προσφορές

που θα θέτουν

όρο

αναπροσαρµογής

της

τιµής

απορρίπτονται ως

απαράδεκτες.
4.6 -Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον
προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της
διαδικασίας .
4.7 -Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

5- ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για ένα έτος. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για παράταση

της για

επιπλέον δύο µήνες .

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.Στο αντικείµενο της σύµβασης δεν συµπεριλαµβάνονται τα υλικά, ακτινολογικές λυχνίες και ενισχυτές εικόνας ο
προµηθευτής όµως υποχρεούται (ως ανωτέρω) να δώσει τις τιµές αυτές οι οποίες θα παραµείνουν
σταθερές καθόλη τη διάρκεια της συναφθείσας Σύµβασης.
2.Ο µειοδότης/τες

που θα αναδειχθεί από τον διαγωνισµό ως ανάδοχος/οι του έργου της συντήρησης θα

κληθεί/ουν για την υπογραφή σχετικής σύµβασης.
3.Η σύµβαση πρέπει να υπογραφεί µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ανακοίνωση στον ενδιαφερόµενο της
κατακυρωτικής απόφασης.
4.Εάν η σύµβαση δεν υπογραφεί µέσα στην παραπάνω προθεσµία , από υπαιτιότητα του µειοδότη, θα έχουν
εφαρµογή οι κυρώσεις της παραγράφου 7 της παρούσης.
5.Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε ένα (1) χρόνο.
6.Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα για παράταση της παρούσας σύµφωνα µε το Νόµο.
7.Οι υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης είναι τα Κέντρα Υγείας σε συνεργασία µε τις
η

αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες των Νοσοκοµείων στα οποία υπάγονται και την 7 Υ.ΠΕ. Κρήτης.

7-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
7.1 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/05-06-2003) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην
οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 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».
7.2. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνεται ως κείµενη νοµοθεσία µετά την σύνταξη του πρακτικού
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διαπίστωσης έργων και εργασιών από την αρµόδια επιτροπή.
7.2- Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του
Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07).

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
Όπως στο άρθρο 20 παράγρ. 2

α

του Π∆ 118/08 (Κ.Π.∆) για την επιλογή της προσφοράς µε τη

χαµηλότερη τιµή, αξιολογούνται µόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές, σύµφωνα µε τους
καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στους Κ.Π.∆ ο προµηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζηµιά
που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη µη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής
σύµβασης.
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
Με την συµµετοχή στον διαγωνισµό και χωρίς άλλη δήλωση ή ειδική µνεία στην προσφορά
αποδεικνύεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή της παρούσης διακήρυξης .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
(Α) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας .....................
Κατάστηµα

................... .......

(∆/νση οδός -αριθµός ΤΚ fax)

Ηµεροµηνία έκδοσης .......... ………..ΕΥΡΩ ……………….

Προς
Η

7 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ 26 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τ.Κ.71201 ΤΗΛ 2813404418
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…….. ΕΥΡΩ……..

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και
διζήσεως

µέχρι

του

ποσού

των

περιορίζεται η υποχρέωσή µας ,υπέρ

της

ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)…….΄……………..στο οποίο και µόνο
εταιρείας…………………………….∆\νση …… Προς

…………………………………………….
……

για

την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό………. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί

σας για την προµήθεια ………………( αρ.διακ/ξης …../….)προς κάλυψη αναγκών του ….. και το οποίο ποσόν
καλύπτει το 10% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ……….ΕΥΡΩ αυτής .
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά
χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα
σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα εγγύηση µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ’ εµάς ,
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την .................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι

µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες

του συµβατικού χρόνου δηλ να

αναγράφει ότι λήγει δύο(2) µήνες µετά την οριστική εκτέλεση του έργου , όπως σχετικά αναφέρεται
στη ∆\ξη).
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας , δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.
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Π ΑΡΑΡΤ ΗΜ Α ΣΤ'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στο αντικείµενο και στις υποχρεώσεις του µειοδότη – συντηρητή του
Ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού των Κέντρων Υγείας όπως περιγράφονται παρακάτω:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1 Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η συντήρηση και εν γένει Τεχνική Υποστήριξη των Ιατρικών Μηχανηµάτων
των Κέντρων Υγείας που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α και Παράρτηµα Β των τεχνικών προδιαγραφών.
Η Τεχνική υποστήριξη περιλαµβάνει:
Α. Την ετήσια προληπτική συντήρηση των µηχανηµάτων (2 ετησίως) για τα Ακτινολογικά µηχανήµατα, σύµφωνα
µε τους ισχύοντες κανόνες της τεχνολογίας και επιστήµης (Παράρτηµα Α).
Β. Την επισκευή, λόγω βλάβης, των µηχανηµάτων του παραρτήµατος Α και του παραρτήµατος Β.
Γ. Την παροχή όλων των αναγκαίων υλικών και ανταλλακτικών.
∆. Κάθε άλλη εργασία µη ρητά κατονοµαζόµενη όµως αναγκαία και απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία των
µηχανηµάτων .
Ε. Τη συντήρηση –επισκευή των εµφανιστηρίων των Ακτινολογικών

µηχανηµάτων των Κέντρων Υγείας ως

αναφέρονται στο Παράρτηµα Α.
Μετά την αντικατάσταση ακτινολογικής λυχνίας ή ενισχυτού εικόνας ο ανάδοχος συντηρητής υποχρεούται να
εκδώσει έκθεση ασφαλούς λειτουργίας του ακτινολογικού εργαστηρίου και ποιοτικού έλεγχου των ακτινολογικών
συσκευών.
1.2

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων έχει το δικαίωµα, µετά από εισήγηση του Κέντρου Υγείας και µε µονοµερή

του απόφαση, να αφαιρέσει από την σύµβαση µεµονωµένα µηχανήµατα

που περιλαµβάνονται στους

καταλόγους του Παρατήµατος Α & Β λόγω καταστροφής, αχρήστευσης ή αντικατάστασής του.
1.3

Το Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων, έχει το δικαίωµα, µετά από εισήγηση των Κέντρων Υγείας και σε συµφωνία

µε τον συντηρητή, να του αναθέσει την συντήρηση και άλλων οµοειδών µηχανηµάτων, πέραν των
αναφεροµένων στην συνηµµένη κατάσταση, µε τους ίδιους όρους της προσφοράς.
Προς τούτο οι οικονοµικές προσφορές πρέπει να είναι αναλυτικές για ωριαία απασχόληση και µετάβαση στο
Κέντρο Υγείας και για απασχόληση στο εργαστήριο του συντηρητή .
Κατά το πρώτο τρίµηνο συντήρησης ο συντηρητής σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας θα
καταγράψει λεπτοµερώς τον συντηρούµενο εξοπλισµό. Ο κατάλογος που θα δηµιουργηθεί µε αυτό τον τρόπο
κατά το πρώτο τρίµηνο θα αναµορφώνεται συνεχώς σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους 1.2 και θα αποτελεί
παραστατικό για την ανά τετράµηνο εξόφληση του συντηρητή. Ο Συντηρητής υποχρεούται να καταγράφει σε
µαγνητικό µέσο Η/Υ τις σχετικές µε την συντήρηση και λειτουργία του κάθε µηχανήµατος,

πληροφορίες. Ο

µαγνητικός δίσκος θα παραδίδεται µαζί µε τα δικαιολογητικά πληρωµής ανά τετράµηνο στο Γενικό Νοσοκοµείο
Χανίων για την παρακολούθηση της πορείας της σύµβασης και την εξαγωγή συµπερασµάτων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1. Για την καλή και συνεχή λειτουργία του εξοπλισµού του κάθε Κέντρου Υγείας, που εντάσσεται στο υπόψη
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αντικείµενο, ο συντηρητής είναι υποχρεωµένος να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ανταλλακτικά και
όργανα, το απαιτούµενο ειδικευµένο προσωπικό για τη χωρίς καθυστερήσεις εκτέλεση των υποχρεώσεών του.
2.2. Οι ειδικοί τεχνικοί του Συντηρητή υποχρεούνται να επισκέπτονται κάθε Κέντρο Υγείας, δύο (2) φορές το
χρόνο ανά εξάµηνο και να προβαίνουν σε εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρύθµισης των µηχανηµάτων
των Παραρτηµάτων Α και Β , ώστε να εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία των µηχανηµάτων.
2.3. Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωµένοι, οσάκις καλούνται για επισκευή, να φθάνουν στο Κέντρο
Υγείας µέσα σε

12

ώρες.

Ο χρόνος ακινητοποιήσεως ενός µηχανήµατος υπολογίζεται από της

γνωστοποιήσεως της βλάβης στο γραφείο του συντηρητή, ή στον εκπρόσωπό του εφόσον ορίσει.
2.4

Οι τεχνικοί του Συντηρητή είναι υποχρεωµένοι να παραδώσουν µε το συντηρηµένο ή επισκευασµένο

µηχάνηµα στον χρήστη και συµπληρωµένο δελτίο επίσκεψης και τεχνικής υποστήριξης. Το δελτίο αυτό θα
συντάσσεται εις τριπλούν. Ένα θα παραδίδεται στο Κέντρο Υγείας (µαζί µε το µηχάνηµα), ένα θα παραδίδεται
στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων µαζί µε το προς εξόφληση παραστατικό και ένα θα παραµένει στον Συντηρητή.
2.5.Ο υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας είναι υποχρεωµένος κατόπιν συνεννοήσεως για την ώρα µετάβασης να
παραδώσει αµέσως µετά την άφιξη στους τεχνικούς του Συντηρητή το προς επισκευή µηχάνηµα ή τις προς
"επισκευή – αντικατάσταση" Ακτινολογικές Λυχνίες, ενισχυτές εικόνας. Κάθε καθυστέρηση

µε υπαιτιότητα του

υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας θα αναγράφεται στο πρωτόκολλο.
2.6. Ο συνολικός ετήσιος χρόνος µη λειτουργίας του κάθε µηχανήµατος λόγω βλάβης, όπως προκύπτει από τα
δελτία επίσκεψης και Τεχνικής Υποστήριξης δεν θα υπερβαίνει τις 15 εργάσιµες ηµέρες. Ο Συντηρητής δεν
µπορεί να

επικαλεσθεί έλλειψη προσωπικού, τεχνολογικού εξοπλισµού υλικών και ανταλλακτικών για την

δικαιολόγηση καθυστερήσεων στην αποκατάσταση λειτουργίας και στον χρόνο ακινητοποίησης των
µηχανηµάτων, διότι υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη των απαιτούµενων παραπάνω προϋποθέσεων
για την απρόσκοπτη γρήγορη και αποτελεσµατική εκτέλεση της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.
Ο χρόνος ακινητοποίησης του µηχανήµατος δεν προσµετράται ως ανωτέρω στις παρακάτω περιπτώσεις:
-

Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση ή λειτουργία σε συνθήκες εκτός των

προδιαγραφών του

µηχανήµατος.
-

Εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή πρόθεση ή σε λόγους ανωτέρας βίας.

-

Εάν οι τεχνικοί εµποδίζονται στην άσκηση της εργασίας του σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.

-

Εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας (τροχαίου ατυχήµατος, δυσµενών καιρικών

συνθηκών, κ.λ.π.).
-

∆εν υπολογίζεται ως ηµέρα ακινητοποίησής του µηχανήµατος εάν η βλάβη αναγγελθεί στον συντηρητή

µετά τις 12 το µεσηµέρι.
-

∆εν υπολογίζεται ως ηµέρα ακινητοποίησής του µηχανήµατος εάν η βλάβη

αποκατασταθεί και το

µηχάνηµα λειτουργήσει µέχρι τις 10 το πρωί.
-

∆εν υπολογίζεται ως ηµέρα ακινητοποίησης του µηχανήµατος εάν η βλάβη αποκατασταθεί σε 24 ώρες..

2.7 Όλες οι εργασίες του συντηρητή θα εκτελούνται κατά το δυνατόν µέσα στο ωράριο εργασίας του Κέντρου
Υγείας και εάν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται και τις απογευµατινές ώρες.
2.8 Ο συντηρητής υποχρεούται στο τέλος κάθε τετραµήνου να παραδίδει στο Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων ,τα
αρχειοθετηµένα ανακεφαλαιωτικά στοιχεία των εργασιών σε δισκέτες, προκειµένου ο Φορέας να παρακολουθεί
την συντήρηση (καλή εκτέλεση – κόστος, κ.λ.π.) και να εξάγει τα αναγκαία για αυτόν συµπεράσµατα.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Εάν κατά τη διάρκεια ενός έτους πλήρους συντηρήσεως από της υπογραφής της συµβάσεως η ολική περίοδος
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µη λειτουργίας κάθε µηχανήµατος, λόγω βλάβης υπερβεί τις ηµέρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.6, τότε
για

κάθε επιπλέον ηµέρα επιβάλλεται, ανά µηχάνηµα, ποινική ρήτρα ίση µε το δεκαπλάσιο της αντίστοιχης

ηµερήσιας αµοιβής του συντηρητή (δηλαδή, ετήσια αποζηµίωση /360Χ10).
Εάν κατά την διάρκεια της συντήρησης ο συντηρητής δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως καθορίζονται
από τη σύµβαση αυτή, τότε ο Φορέας έχει το δικαίωµα µονοµερούς λύσεως της αντίστοιχης σύµβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Εµφανιστήρια

1.

Εµφανιστήριο (αυτόµατο) τύπου KODAK ( µε Κ.Α. 104-0047) του ακτινολογικού µηχανήµατος του

Κέντρου Υγείας Βάµου.
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