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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
η

7 ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ‘’
ΥΑΝΗΑ:

08/11/2017

ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚ: 20433

ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ « Ο Άγηνο Γεώξγηνο» κε ην ζέκα 19/πξθ30/9

Ηο

-10-2017 (ΑΓΑ: 62ΓΜ46907Σ-ΑΞ5) θαη κε ην

ζέκα 19 πξθ 28/21-09-2017 (ΑΓΑ ΧΦ2946907Σ-Ν3Λ) ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν2286/95, Ν3329/2005, Ν2955/01,ην Νόκν 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/08-08-2016) Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ
θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ). Όπσο απηόο ηζρύεη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ
ΑΝΑΘΕΗ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ
(Κατηγορία CPV 79212200-5).
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ
ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

Έξεπλα Αγνξάο
Σελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κόλν βάζεη
ηηκήο
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΔΧ ΣΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ « i-supplies» ΔΧ ΣΗΝ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΣΔΣΑΡΣΖ 14-11-2017 και ώπα 11:00 πμ.
ΣΑ

ΛΟΙΠΑ

ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
ΣΗΝ

Δ

ΠΔΡΙΠΣΧΗ

ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ

(ΛΟΓΧ

ΑΓΤΝΑΜΙΑ

ΟΓΚΟΤ)

ΝΑ

ΑΠΟΣΑΛΟΤΝ ΣΟ MAIL ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΧ
ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ (Καηηγοπία CPV 79212200-5).

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

0429→9.672,00 €

ΑΡΗΘΜΟ AITHMAΣΟ (REQ)

17REQ002106060

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ
ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Πξνϋπνινγηζκόο : 9.672,00 επξώ ζπκπ.Φ.Π.Α.24%
Πξνϋπνινγηζκόο: 7.800,00 επξώ άλεπ .Φ.Π.Α. 24%
Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΧΡΓΙΟ»
ημείυζη: Γηάξθεηα ηζρύεηο ησλ πξνζθνξώλ : 120 εκέξεο.
Πξνκήζεηα

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

Σει: 2821022335
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Ηι. Σαρ/κείν:mbarboudaki@chaniahospital.gr

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΔΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΑΝΙΧΝ
ΒΟΤΛΓΑΡΙΓΗ ΜΗΝΑ
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ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ (Καηηγοπία CPV 79212200-5).
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ
ύκθσλα κε ην Γηεζλέο Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ν νξηζκόο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ είλαη ν εμήο: «Ο
Δζσηεξηθόο Έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή, δηαζθαιηζηηθή θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα,
ζρεδηαζκέλε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελόο νξγαληζκνύ. Βνεζάεη ηνλ νξγαληζκό λα
επηηύρεη ηνπο ζθνπνύο ηνπ, πηνζεηώληαο κηα ζπζηεκαηηθή, επαγγεικαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιόγεζε θαη
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ δηαρείξηζεο θηλδύλσλ, ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ
ειέγρνπ θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.»
Χο εθ ηνύηνπ ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο, νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί κε ηε θπζηθή ηνπ παξνπζία, ηα παξαθάησ:
α. Δηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος
Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κεραλνγξαθηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ λνζνθνκείσλ.
Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο
α) ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο,
β) ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη
γ)αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.
Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Β.Ι.Forms επί ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ, θαηαζηάζεσλ
(κεληαία νξηζηηθά ηζνδύγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ήηνη:
α) Γεληθήο ινγηζηηθήο,
β) Γεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη
γ) Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.
Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ
Β.Ι.Forms
Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ πιηθώλ θαη παγίσλ, ηόζν
ζε επίπεδν θεληξηθώλ δηαρεηξίζεσλ όζν θαη ζε επίπεδν θιηληθώλ, ρεηξνπξγείσλ δηαγλσζηηθώλ εξγαζηεξίσλ
θ.ι.π.
Μεληαία επνπηεία ηνπ νξηζηηθνύ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ.
Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Μεληαίνο έιεγρνο ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ.
Μεληαία επηζθόπεζε νξγαληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ – Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο.
Μεληαίνο Έιεγρνο Πξνζσπηθνύ – Μηζζνδνζίαο
Μεληαίνο Έιεγρνο Δζόδσλ/απαηηήζεσλ Ννζνθνκείνπ.
Μεληαίνο Έιεγρνο Πξνκεζεηώλ & Γηαρεηξίζεσλ.
Μεληαίνο Έιεγρνο Πάγησλ – Σερληθώλ Έξγσλ.
Μεληαίνο Έιεγρνο ππνρξεώζεσλ – Παξαθνινύζεζε Λεμηπξόζεζκσλ Οθεηιώλ.
Μεληαίνο Έιεγρνο Γηαζέζηκσλ (ηακείν θαη ηξάπεδεο – Λνγηζηηθέο πκθσλίεο).
Πεξηνδηθή επηζθόπεζε Λεηηνπξγίαο Ιαηξηθήο θαη Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Ννζνθνκείνπ – Κέληξνπ Τγείαο θαη
Πεξηθεξεηαθώλ Ιαηξείσλ.
β. Γιαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ
Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ ησλ
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λνζνθνκείσλ θαη ηεο δηαζύλδεζεο απηώλ ηόζν κεηαμύ ηνπο όπνπ απαηηείηαη, όζν θαη κε ην πξόγξακκα ηνπ
δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο.
Δηδηθόηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθόο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθνύο ειέγρνπο,
ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθώλ ππνζπζηεκάησλ ησλ Ννζνθνκείσλ:
Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ - πιηθώλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο – αλαισζίκσλ πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ θαη
ππεξεζηώλ
Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ
Τπνζύζηεκα θίλεζεο αζζελώλ - ηηκνιόγεζεο αζζελώλ – εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ - απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ Σ.Δ.Π.
Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ - απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ, L.I.S.
Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ - ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ
Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ
Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο
γ. Γιαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού ζςζηήμαηορ
ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά από δεηγκαηνιεπηηθό έιεγρν, ζα πηζηνπνηνύληαη ηα
θάησζη:
Η ελεκεξόηεηα ησλ κεραλνγξαθηθώλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζύλνιν ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ κήλα
αλαθνξάο
Δλεκεξόηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ πξνο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο
γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο
Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξώζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ λνζνθνκείσλ
Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα αλαθνξάο
Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο.
δ. ύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Γιοίκηζη ηος Νοζοκομείος
ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ
από ην κεληαίν έιεγρν – θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ -πξνηάζεηο θαη ιύζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ
δηαδηθαζηώλ.
ε. Δηήζια έκθεζη πεππαγμένυν ππορ ηη Γιοίκηζη ηος Νοζοκομείος
Δηήζηα έθζεζε πνπ ζα ζπλνδεύεη ηνλ Απνινγηζκό, ηνλ Ιζνινγηζκό θαη ηελ Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ.
Δηδηθόηεξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζα ηζρύνπλ ηα εμήο:
Δπί κέξνπο Δλέξγεηεο Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ

Υξνλνδηάγξακκα

Δηήζην πξόγξακκα ειέγρνπ

ε κεληαία βάζε
ε κεληαία βάζε-

Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο

Πηζηνπνίεζε βαζηθώλ

εθαξκνγή ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο

ππνζπζηεκάησλ ηνπ
Ννζνθνκείνπ

Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ

ε κεληαία βάζε

δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο
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ύληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ

ε κεληαία βάζε

Δηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ

ε κεληαία βάζε

ζη. ςμμεηοσή ζηην Δπιηποπή Δλέγσος ηος Νοζοκομείος.
Ο Δζσηεξηθόο Διεγθηήο ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ νπνία
ελεκεξώλεη κε ηα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ.
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ
Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ ζα αμηνινγεζνύλ από ην Ννζνθνκείν. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ,
ζα αλαδεηρζεί σο επηθξαηέζηεξνο αλάδνρνο, απηόο πνπ ππέβαιε ηελ ρακειόηεξε νηθνλνκηθή πξνζθνξά.
ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ
Σν Γεληθό Ννζνθνκείν Υαλίσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα θαηά ηελ δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ζε θάζε ζηάδην, λα
δηαθνξνπνηήζεη ηελ παξνύζα δηαδηθαζία θαη / ή ην ρξνλνδηάγξακκα απηήο θαη / ή λα αηηεζεί θάζε
ζπκπιεξσκαηηθή

πιεξνθνξία

ή

έγγξαθν

xξεηάδεηαη,

από

θάζε

ελδηαθεξόκελν.

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ θαηαθπξώζεη ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνύ ζηνλ κεηνδόηε, λα
αηηεζεί βειηίσζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ επηθξαηέζηεξνπ Αλαδόρνπ, λα καηαηώζεη νξηζηηθά ηνλ δηαγσληζκό, ή λα
επαλαιάβεη ην δηαγσληζκό κε ή ρσξίο ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ, ρσξίο νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε ηνπ κεηνδόηε
θαη ησλ ινηπώλ ππνςεθίσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ δηαγσληζκό.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ- ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΟΣΖΣΑ- ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΚΤΡΗΟΣΖΣΑ & ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ
Γενικοί Όποι
1. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί ζα είλαη έλα (1) έηνο. Σν Ννζνθνκείν ζα δηαηεξεί
ην δηθαίσκα λα παξαηείλεη κνλνκεξώο ηε ζύκβαζε κε ηνπο ίδηνπο όξνπο (ηερληθνύ, νηθνλνκηθνύο
θ.ι.π). ε θάζε πεξίπησζε ε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε ζύκθσλα
κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4025/2011. Ο Δζσηεξηθόο Διεγθηήο νθείιεη λα παξέρεη, πξνο ην
Ννζνθνκείν, απηνπξνζώπσο ηηο ππεξεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο
παξνύζεο. Απηό επηβάιιεηαη ιόγσ ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο, ηεο ηδηαηηεξόηεηαο θαη ηεο ζπνπδαηόηεηαο
ηνπ ξόινπ ηνπ Δζσηεξηθνύ ειεγθηή.
2. Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο ζηελ πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή
ξηδηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπλζεθώλ επί ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ε ππνγξαθή ηεο.
3. Κακία απνδεκίσζε ή άιιε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, δελ δηθαηνύηαη ν αλάδνρνο ζηηο πεξηπηώζεηο
αδξάλεηαο, παύζεο θιπ. ηεο ζύκβαζεο, ηδίσο δε γηαηί δελ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο
ησλ ζπκβαηηθώλ ππεξεζηώλ.
4. Η ακνηβή ηνπ αλαδόρνπ παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο θαη ηπρόλ παξάηαζεο απηήο
θαη δελ ππόθεηηαη ζε θακία κεηαβνιή ή αλαπξνζαξκνγή ή απμνκείσζε, ιόγσ αλαηίκεζεο ζηελ αγνξά
ή γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 338 Α.Κ. θαη ησλ
επόκελσλ ηνπ.
5. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο θαη αδεκίσο ελ όισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ
ηελ ζύκβαζε, είηε λα ππαλαρσξήζεη απηήο ελ όισ ή ελ κέξεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, επηθπιαζζόκελν
θάζε άιινπ λνκίκνπ δηθαηώκαηνο ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ (ελδεηθηηθά):
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Ο αλάδνρνο δελ εθηειέζεη ηα ζπκθσλεζέληα



Ο αλάδνρνο δελ ηεξήζεη νπνηνδήπνηε όξν ηεο ζύκβαζεο, ηνύησλ ζεσξνπκέλσλ όισλ νπζησδώλ



Σν Ννζνθνκείν ζεσξήζεη όηη νη παξερόκελεο ππεξεζίεο, δελ είλαη ζύκθσλεο κε ηηο πςειέο απαηηήζεηο
πνπ ππαγνξεύνληαη από ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Ννζνθνκείνπ.



Αλ ν αλάδνρνο απνδεδεηγκέλα εθρσξεί ηε ζύκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά



Αλ ν αλάδνρνο παύζεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ.

6. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ην Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα
θαηαινγηζκνύ ζε βάξνο ηνπ αλαδόρνπ ηεο δηαθνξάο ηηκήο, άιισλ πξόζζεησλ δαπαλώλ θαη θάζε
άιιεο απνζεηηθήο δεκίαο πνπ ηπρόλ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αλάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο,
κε βάζε απόθαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε άιιν αλάδνρν. Πεξαηηέξσ ην Ννζνθνκείν δηθαηνύηαη
λα αλαζηείιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνύ, πιεξσηένπ ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα ζύκβαζε
πξνο ηνλ αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμύ ηνπο ππνρξεώζεσλ.
7. Ο αλάδνρνο δελ έρεη θακία απνιύησο ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ην Ννζνθνκείν.
8. Ο αλάδνρνο δελ δηθαηνύηαη γηα θαλέλα ιόγν λα δηαθόςεη ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, εθηόο από
ηηο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη πεξηνξηζηηθά:


Ππξθαγηά



Πιεκκύξα



εηζκόο



Πόιεκνο

9. Σν Ννζνθνκείν δελ επζύλεηαη γηα ηπρόλ έμνδα, απώιεηεο, δεκίεο θαη δαπάλεο ηνπ αλαδόρνπ πνπ
πξνθιήζεθαλ από ηελ άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο.
10. Η ζύκβαζε ζα εθηειεζζεί απνθιεηζηηθά από ηνλ αλάδνρν, απαγνξεπκέλεο ηεο εθρσξήζεσο ηεο, ζε
νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν.
11. Η ζύκβαζε πνπ ζα ζπλαθζεί ζα δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξώλ, πνπ
ελδερνκέλσο πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο ή εμ
αθνξκήο ηεο, ην Ννζνθνκείν θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ θηιηθή επίιπζή
ηνπο, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ πάληα ππό
ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
12. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεύξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιύζεο απνθιεηζηηθά αξκόδηα είλαη ηα Διιεληθά
Γηθαζηήξηα θαη δε απηά ησλ Υαλίσλ.
13. Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνύζα πξόζθιεζε, αθελόο είλαη
δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν, νπνίνο θαη νθείιεη λα ηελ εθαξκόζεη άκεζα, αθεηέξνπ δελ δύλαηαη ζε
θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξόζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα
ην Ννζνθνκείν.

Δμπιζηεςηικόηηηα
1. Υσξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ν αλάδνρνο δελ απνθαιύπηεη
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δόζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε θαηά ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο, νύηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ ιακβάλεη γλώζε ζε ζρέζε
κε ην αληηθείκελν. ε πεξίπησζε αζέηεζεο από ηνλ αλάδνρν ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ην
Ννζνθνκείν δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρόλ δεκίαο ηνπ θαη ηελ παύζε θνηλνπνίεζεο
ησλ εκπηζηεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ηελ παξάιεηςε ηεο ζην κέιινλ.
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2. Ο αλάδνρνο δελ δύλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκόζηεο δειώζεηο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηνπ
Ννζνθνκείνπ, νύηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηόηεηεο αζπκβίβαζηεο κε ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ απέλαληη
ζην Ννζνθνκείν θαη δελ δεζκεύεη ην Ννζνθνκείν, κε θαλέλα ηξόπν, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή
ηνπ ζπλαίλεζε.
3. Οη πξναλαθεξόκελνη όξνη πεξί εκπηζηεπηηθόηεηαο δεζκεύνπλ ηνλ αλάδνρν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηνπ έξγνπ εηο ην δηελεθέο.

Εηηήμαηα κςπιόηηηαρ και πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ
1. Όιεο νη εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία, όπσο δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, πξνδηαγξαθέο, πιάλα,
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθό έγγξαθν ή πιηθό πνπ απνθηάηαη,
ζπγθεληξώλεηαη ή θαηαξηίδεηαη από ηνλ αλάδνρν θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, είλαη εκπηζηεπηηθά
θαη αλήθνπλ ζηελ απόιπηε ηδηνθηεζία ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2. Ο αλάδνρνο, κόιηο νινθιεξώζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, παξαδίδεη όια ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία
ζην Ννζνθνκείν. Ο αλάδνρνο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα απηώλ ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά
δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ.

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πνπ ιακβάλεη κέξνο ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκό νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά ηα
εμήο έγγξαθα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη θαηά ηελ διαδικαζία ηηρ αξιολόγηζηρ
ηεο πξνζθνξάο επί ποινή αποππίτευρ.
α) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ73, Απόζπαζκα ηνπ ζρεηηθνύ κεηξώνπ, όπσο ηνπ πνηληθνύ
κεηξώνπ ή, ειιείςεη απηνύ, ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ πνπ εθδίδεηαη από αξκόδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν ελ ιόγσ νηθνλνκηθόο
θνξέαο, από ην νπνίν πξνθύπηεη όηη πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο. Η ππνρξέσζε πξνζθόκηζεο ηνπ σο
άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ηα πξόζσπα ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73.
β) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα αξρή ηνπ
νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο
ηνπο πνπ αθνξνύλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θύξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο
ηνπο ππνρξεώζεηο.
γ) Όζνλ αθνξά ηελ παξάγξαθν 4, πεξίπησζε β' ηνπ άξζξνπ 73, πηζηνπνηεηηθό πνπ εθδίδεηαη από ηελ αξκόδηα
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρώξαο, από ην νπνίν λα πξνθύπηεη όηη δελ ηειεί ππό πηώρεπζε ή έρεη
ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε από εθθαζαξηζηή
ή από ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνύ ζπκβηβαζκνύ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθύπηνπζα από
παξόκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπόκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λόκνπ
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Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ρώξα ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα δελ εθδίδεη ηα έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή όπνπ ην
έγγξαθα ή ην πηζηνπνηεηηθά δελ θαιύπηνπλ όιεο ηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο α) – γ) (όπσο απηά αλαθέξνληαη θαη
ζηηο παξάγξαθνο 1 θαη 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β' ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73), ηα έγγξαθα ή ηα
πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη από έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρώξεο όπνπ δελ
πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, από ππεύζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελώπηνλ αξκόδηαο δηθαζηηθήο ή
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκόδηνπ επαγγεικαηηθνύ ή εκπνξηθνύ νξγαληζκνύ ηνπ θξάηνπο κέινπο ή ηεο ρώξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρώξαο όπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθόο θνξέαο.
δ) Γηα ηελ απόδεημε ηεο απαίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1α) θαη 2 ηνπ άξζξνπ 75, Πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηνπ
νηθείνπ επαγγεικαηηθνύ κεηξώνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α' ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν
πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε απηό. Γηα ηελ απόδεημε άζθεζεο γεσξγηθνύ ή
θηελνηξνθηθνύ επαγγέικαηνο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο,
από αξκόδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή Οξγαληζκνύ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ε) Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθώλ

θαη’

εθαξκνγή

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

Νόκνπ

3429/2005.
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