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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ
7η ΤΠΔ ΚΡΖΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΑΝΗΩΝ
‘’ Ο ΑΓΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ ‘’
ΥΑΝΗΑ:

30-11-2016

Απ. Ππυηοκ: 20588
Σο Γενικό Νοζοκομείο Υανίυν « Ο Άγιορ Γεώπγιορ» έσονηαρ ςπότη :
1.

Σο θέμα 21/ππκ13/22-08-2016 (ΑΓΑ:ΩΓΓΔ46907Σ-Γ5Μ) ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος
2.

3.

Σιρ διαηάξειρ ηος Ν2286/95, 2955/01

ηο ΠΓ 118/07 Κανονιζμόρ ππομηθειών Γημοζίος, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηον Ν4281/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΔΙ ΣΗΝ Β΄ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ
( ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 42931120-8)
ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ (ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ)- 48Π
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ

Γενικό Νοσοκομείο Υανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Έρεσνα Αγοράς

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ

Η ταμηλότερη τιμή
ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ ΘΑ ΚΑΣΑΣΔΘΟΤΝ Δ ΦΡΑΓΗΜΔΝΟ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ

ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΣΖΝ ΔΝΓΔΗΞΖ «ΠΡΟΦΟΡΑ» ΣΟ

ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΔΩ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ 20-12-2016,
ώρα 11:00 πμ.

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ

Γενικό Νοσοκομείο Υανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΩΝ

Κυδικόρ Απιθμού Δξόδος (ΚΑΔ)

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ
ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ
ΣΜΖΜΑΣΟ
( ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ CPV 42931120-8)
7127

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ

3.200,00 εςπώ ζςμπ. Φ.Π.Α. 24%
2.580,64 εςπώ άνες Φ.Π.Α. 24%

ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ

Γενικό Νοσοκομείο Υανίων «Ο ΑΓΙΟ ΓΔΩΡΓΙΟ»
ημείυζη: Γιάρκεια ιστύεις των προσυορών : 120 ημέρες.

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

Δ ΔΤΡΩ €

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ

1 ΣΜΥ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Σμήμα Προμηθειών

Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΣΟΤ ΓΝΥ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΕΟΤΡΗΓΖ

1

ΣΔΥΝΗΚΔ

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΦΤΓΟΚΔΝΣΡΟΤ
ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ

16PROC005485378 2016-11-30

1. Να έρεη ρσξεηηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 4*100 ml κε ππνδνρείο γηα ζπλνιηθή θπγνθέληξεζε ηνπιάρηζηνλ
28*10/15 ml θσληθψλ ζσιήλσλ δηακέηξνπ πεξίπνπ 17,5mm.
2. Να είλαη λένπ ηχπνπ.
3. Να ειέγρεηαη απφ κηθξνυπνινγηζηή .
4. Να έρεη ηαρχηεηα ηνπιάρηζηνλ 3000 rpm.
5. Οη ππνδνρείο ησλ ζσιελαξίσλ λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζηαηψ θαη λα ξπζκίδνληαη σο
πξνο ην χςνο ηνπο .
6. Να έρεη δπλαηφηεηα ππνδνρήο δηαθφξσλ νξηδνληίσλ θαη γσληαθψλ θεθαιψλ γηα δηαθνξεηηθά κεγέζε
ζσιελαξίσλ .
7. Οη θεθαιέο λα αιιάζνπλ θαη λα θιεηδψλνπλ εχθνια απφ ην ρξήζηε ρσξίο εξγαιεία.
8. Να έρεη ειεθηξνληθφ θξέλν .
9. Να κελ ιεηηνπξγεί κε αλνηρηφ θαπάθη θαη ην θαπάθη λα κελ αλνίγεη φηαλ ιεηηνπξγεί.
10. Να έρεη δηαθφπηε ειέγρνπ ζε πεξίπησζε κε δπγηζκέλσλ δεηγκάησλ θαη εηδνπνίεζε κε alarm.
11. Να αλνίγεη ην θαπάθη ζην ηέινο ηεο θπγνθέληξηζεο ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε.
12. Να είλαη αζφξπβεο ιεηηνπξγίαο.
ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ
1.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα ην
παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία, κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά
επζχλε, ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο & επηζηεκνληθνχο θαλφλεο, ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, κε
ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη ηέινο ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ
θνξέα, ζην ρψξν πνπ δηαζέηεη. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην
εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο, ην δε Ννζνθνκείν
νθείιεη λα ειέγμεη ηε ζρεηηθή ζπκκφξθσζε, ψζηε λα δηαζθαιηζζνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ Δεκνζίνπ.
1.2. Η παξάδνζε-παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο (νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ζα γίλεη, κε ηελ εγθαηάζηαζε
θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο, σο εηδηθφηεξα νξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία. Οη
πεξηγξαθφκελεο ζηε ζχκβαζε δπλαηφηεηεο ηνπ κεραλήκαηνο ζα ειεγρζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε κε ηα
απαηηνχκελα εξγαιεία θαη φξγαλα κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ, πάληνηε δε θαηά ηξφπν ηερληθά άξηην θαη φπνπ
απηφ δελ είλαη δπλαηφ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, κε ηελ δηαδηθαζία ησλ εμεηάζεσλ ζε αζζελείο, (αθνξά ηελ
δηαδηθαζία νξηζηηθήο παξαιαβήο).
1.3. Όια ηα είδε θαη πιηθά, πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο ζην Ννζνθνκείν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη
ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα ακεηαρείξηζηα ρσξίο ειαηηψκαηα θαη
λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.

1.4. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ ήζειε δεηήζεη ν
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θνξέαο γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
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1.5. Ο θνξέαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ειέγρεη θάζε πξνζθνκηδφκελν πιηθφ θαη ν πξνκεζεπηήο ππνρξεψλεηαη
λα ππαθνχζεη ζε νπνηεζδήπνηε εληνιέο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ, γηα πιηθφ ην νπνίν δελ εθπιεξψλεη
ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
1.6. ηελ πξνζθνξά ζα αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά παξφκνηα κεραλήκαηα πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη
ιεηηνπξγνχλ ζε Ειιεληθά Ννζνθνκεία, θιηληθέο θιπ., κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκφζηα Ννζνθνκεία θαη αλ ηα
κεραλήκαηα απηά ζπληεξνχληαη απφ έγθξηην θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ηεο πξνκεζεχηξηαο
εηαηξείαο.
1.7. Ο ρξφλνο παξάδνζεο, ν νπνίνο ζα αλαθεξζεί νπσζδήπνηε ζηελ αξρηθή πξνζθνξά θαζνξίδεηαη απφ ηελ
εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζε ΕΞΗΝΣΑ (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.
2. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΕΓΓΤΗΕΩΝ, ΤΝΣΗΡΗΕΩ, ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΛΠ.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζχζηεκα πνηφηεηαο EN ΙSO 9001:2008 κε πεδίν
πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
α. ηνηρεία θσηνηππεκέλα αφξηζηα ειιηπή ή αζαθή δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε.
Ο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Οίθνπ θαηαζθεπήο δχλαηαη λα βεβαηψλεη ηα αλσηέξσ πεξηγξαθφκελα ζηνηρεία κε
ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ ηνπ έρεη δνζεί πξνο ηνχην απφ ηνλ Μεηξηθφ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν επίζεκε
πξσηφηππε εμνπζηνδφηεζε.(ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4.1.1).
β. ην πεξηερφκελν ησλ πάζεο θχζεσο βεβαηψζεσλ ή πηζηνπνηεηηθψλ, ή δηθαηνινγεηηθψλ, ή εγγπήζεσλθαιχςεσλ (ρξνληθέο – πνηνηηθέο – πνζνηηθέο - παξνρήο φξσλ ζπληήξεζεο – αληαιιαθηηθψλ - αλαισζίκσλ
θιπ.), ηα νπνία ζα αλαθεξζνχλ & θαηαηεζνχλ απφ ηνπο «πξνκεζεπηέο» γηα ηελ αμηνιφγεζε, βαζκνιφγεζε,
πξνκήζεηα – εγθαηάζηαζε – παξάδνζε – εθπαίδεπζε - δηαζθάιηζε ζπληήξεζεο, εγγπήζεσλ, αληαιιαθηηθψλ,
αλαισζίκσλ, εθπαηδεπκέλνπ (ηερληθνχ ή εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ) θιπ. , θαη ηα νπνία ζα είλαη πξσηφηππα
ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ζα πεξηιακβάλνληαη πιήξε ζηνηρεία, θαηά πεξίπησζε, ηνπ κεηξηθνχ ή
ζπγαηξηθνχ ειιεληθνχ νίθνπ (Δ/λζε, ηειέθσλν, Fax, θιπ.) θαη ηνπ ππνγξάθνληνο Ννκίκνπ Εθπξνζψπνπ
(φλνκα-ηδηφηεηα).
Εηδηθά γηα ηα πηζηνπνηεηηθά ISO θαη CE ηα νπνία είλαη κνλαδηθά θαη παξακέλνπλ ζηελ θαηνρή ηνπ πξνκεζεπηή
γίλνληαη δεθηά λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Σα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή δελ εκπίπηνπλ ζηελ εμαίξεζε απηή θαη πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα
αληίγξαθα.
Η ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΤΝ ΚΑΙ Ε ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΣΟΤ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΜΕ ΣΙ ΕΝΣΤΠΕ ΠΡΟΦΟΡΕ ( ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ ) Ε
ΜΟΡΦΗ WORD.

2.2. ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΕΩΝ – ΤΝΣΗΡΗΗ
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2.2.1. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη ζηελ Ειιάδα κφληκα θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ γηα

16PROC005485378 2016-11-30

ηελ ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ κεραλεκάησλ.

2.2.2. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα ΔΤΟ (2)
ηνπιάρηζηνλ ρξφληα απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, σο
θαη ηελ εμαζθάιηζε δηάζεζεο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα ηνπιάρηζηνλ (10) ζπλνιηθά έηε, κε έγγξαθε
επηβεβαίσζε ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο ην Ννζνθνκείν δελ ζα
επζχλεηαη γηα θακία βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηε ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ
ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφ γηα ηα εξγαηηθά, αληαιιαθηηθά, πιηθά θιπ.
2.2.3. Καηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη: Πιήξε ζεηξά ηεπρψλ (εηο δηπινχλ) κε νδεγίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο
(SERVICE MANUALS) ζηελ Ειιεληθή ή Αγγιηθή γιψζζα, θαζψο θαη φια ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ επηκέξνπο
ηκεκάησλ ηνπ κεραλήκαηνο.
3. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ –ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ζπλππνβάιιεη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, νπσζδήπνηε κεηά ηεο πξνζθνξάο
ηνπ ηα παξαθάησ :
α. Πιήξεο εγρεηξίδην κε ζαθείο νδεγίεο ρξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ
(Operation Manuals) κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ θαη ιεηηνπξγηψλ γηα φιεο ηηο
αληίζηνηρεο εθαξκνγέο κεηαθξαζκέλν νπσζδήπνηε ζηελ Ειιεληθή γιψζζα θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
κεραλήκαηνο, ελψ ζηελ αξρηθή πξνζθνξά κπνξεί λα δνζεί ζηελ Αγγιηθή θαη θαηά πξνηίκεζε θαη ζηελ
Ειιεληθή.

4. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΠΡΟΦΟΡΑ
4.1 Οη πξνζθνξέο γηα λα ραξαθηεξηζζνχλ θαηαξρήλ απνδεθηέο θαη λα αμηνινγεζνχλ ζα πξέπεη κε πνηλή
απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα είλαη πιήξεηο, ζαθείο, αλαιπηηθέο, ηεθκεξησκέλεο θαη δεφλησο
ππνγεγξακκέλεο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηερληθέο ή πιεξφηεηαο, βεβαηψζεσλ θιπ πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
Σα ζηνηρεία ησλ πξνζθεξνκέλσλ κεραλεκάησλ θιπ πξέπεη λα είλαη πιήξσο ηεθκεξησκέλα ψζηε λα
παξέρεηαη ε επρέξεηα βαζκνιφγεζεο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηερληθέο θιπ. απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο ησλ πνηνηηθψλ,
πνζνηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ απνδφζεσλ θαη πιενλεθηεκάησλ ησλ εηδψλ, σο επίζεο ησλ εγγπήζεσλ, ηεο
ηερληθήο ππνδνκήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη απνζήθεπζε – πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ή αλαισζίκσλ, ηεο
δπλαηφηεηαο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζέξβηο
θιπ.

4.1.1 Ο θάθεινο ηεο ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, ζα πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε πιήξε αλαιπηηθή «Σερληθή
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Πεξηγξαθή» ζηελ ειιεληθή γιψζζα, ζε πιήξε αληαπφθξηζε – παξαπνκπή (αλά θεθάιαην θαη παξάγξαθν)
ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δηαθήξπμεο θαη ηα ζπλππνβαιιφκελα prospectus ή βεβαηψζεηο
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(ζε πξσηφηππα) ψζηε λα επηηπγράλεηαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε.

Επίζεο ζα ζπλππνβάιιεηαη πιήξεο «Φχιιν πκκφξθσζεο – Σεθκεξίσζεο» ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη κε
πιεξφηεηα ην ζχλνιν ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο (γεληθψλ, εηδηθψλ, ηερληθψλ θιπ) φιεο ηηο απαληήζεηο ( αλά
παξάξηεκα, θεθάιαην, παξάγξαθν θιπ) κε παξαπνκπή, γηα ηεθκεξίσζε, ζηα ζπλεκκέλα ηερληθά εγρεηξίδηα
αλαγξάθνληαο ηελ ζρεηηθή παξάγξαθν ηεο ηερληθήο πξνδηαγξαθήο.
Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζα αληηγξάθνπλ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο δηαθήξπμεο ή ζα απαληνχλ κνλνιεθηηθά ΝΑΙ
ή ζπκθσλνχκε θιπ. ρσξίο ηεθκεξίσζε θαη πιήξε παξαπνκπή – αληηζηνηρία κεηαμχ θεηκέλνπ, αλά
παξάγξαθν θαη prospectus ζα απνθιείνληαη.
Η πξνζθνξά πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ Τπεχζπλε Δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/86 φπνπ
ν πξνκεζεπηήο ζα αλαγξάθεη – δειψλεη εάλ ε πξνζθνξά έρεη απνθιίζεηο απφ ηελ ηερληθή πεξηγξαθή θιπ.
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε λα αλαθέξνληαη – ζεκεηψλνληαη αλαιπηηθά.
ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαηαζέηνπλ βεβαηψζεηο ή πηζηνπνηεηηθά γηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ή δπλαηφηεηεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ ή γηα ην εθπαηδεπηηθφ ή ηερληθφ πξνζσπηθφ ή γηα
ηηο εγγπήζεηο – θαιχςεηο ρξνληθέο – ιεηηνπξγηθέο ή γηα ζέξβηο ή γηα αληαιιαθηηθά θιπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα:
α. Να είλαη πξσηφηππεο ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ κεηξηθνχ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ ή ειιεληθνχ
ζπγαηξηθνχ νίθνπ (φρη ηνπηθνχ αληηπξνζψπνπ ή άιινπ εθπξνζψπνπ)
β. Να αλαγξάθνληαη πιήξε ζηνηρεία ηνπ εθδφηε, ηνπ ππνγξάθνληνο θαη ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο,
Δ/λζε, ηει/λν, θαμ) γηα δπλαηφηεηα επαιήζεπζεο θαη
γ. Να ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ Ειιεληθή
4.1.2. Πξνζθνξέο νη νπνίεο ζηελ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ή ζην ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
θιπ. ζα είλαη αφξηζηεο, αζαθείο ή ειιηπείο θαη δελ ζα πιεξνχλ φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, γηα
ηεθκεξίσζε, ζα ραξαθηεξίδνληαη κε νπζηψδεηο απνθιίζεηο θαη ζα απνθιείνληαη ηεο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίαο
αμηνιφγεζεο.
4.1.3. Γηα δηεπθφιπλζε θαη δηαζθάιηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηεο Σερληθήο
Πξνζθνξάο (ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ – ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ – ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΙ ΣΙΜΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΟΙΥΕΙΑ) ζα ππνβάιινληαη νπσζδήπνηε ζε δχν
πιήξεηο ρσξηζηέο ζεηξέο, ζε ρσξηζηνχο θαθέινπο – ληνζηέ κε αξίζκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε θαθέινπ θαη
αληίζηνηρν επξεηήξην θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή επί πνηλή απνθιεηζκνχ.
4.2. Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηεο πξνζθνξάο, λα θαηαζέζνπλ κε ηελ πξνζθνξά:
α) Σν αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ ISO ηνπ πξνκεζεπηή, γηα ηελ δηαθίλεζε ΕΝ ISO 9001:2008.
β) πιήξε ηεθκεξησκέλα πηζηνπνηεηηθά ζήκαλζεο CE, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ησλ
ζρεηηθψλ νδεγηψλ ηεο Ε.Ε. (νδεγία 93/42/ΕΟΚ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα) θαζψο θαη ηα πηζηνπνηεηηθά
ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΔΤ8/1348/04
γ)

πιήξεο πξσηφθνιιν ειεθηξηθήο αζθάιεηαο θαηά ηελ παξάδνζε θαη ππεχζπλε δήισζε γηα έθδνζε

πξσηφθνιινπ ειεθηξηθήο αζθάιεηαο έπεηηα απφ θάζε επηζθεπή ή ζπληήξεζε.
δ)

ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά δηαθξίβσζεο ησλ νξγάλσλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρνπ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο

αζθαινχο επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ.
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