0000472930

21PROC009460521 2021-11-02
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ.Ν. Χανίων 'Άγιος Γεώργιος' 02/11/2021
Α. Π.: 23154
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
"Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"
ΠΡΟΣ
TΜΗΜΑ :Γρ. Προμηθειών
Πληροφορίες: Χ.Κνιθάκη
ΤΗΛΕΦ:
28210- 22308
e-mail:knithaki@chaniahospital.gr

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση του Δημόσιου Β΄ Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των Ορίων για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ (cpv 44112200-0) με αριθμ. 8/2021 Διακήρυξης
και αριθμ. πρωτ. 22354/22-10-2021( ΑΔΑΜ 21PROC009415966 2021-10-22 και ΑΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ :141646)».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2021 ΑΡ.ΠΡΩΤ.22354/22-10-21 (ΕΣΗΔΗΣ 141646)
ΔΗΜΟΣΙΟΥ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ PVC Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ
(cpv 44112200-0) μόνο στα εξής σημεία:
1) Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης
εντοπίστηκε εκ παραδρομής σφάλμα και τροποποιείται ως εξής:

επαγγελματικής

δραστηριότητας1

εδάφιο

1

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. [……]
2) Σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου2 - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου τελευταίο εδάφιο εντοπίστηκε εκ παραδρομής σφάλμα και τροποποιείται ως εξής:
[……] Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να
κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών
από αυτή που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι
και το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που αναφέρεται στα έγγραφα
της σύμβασης.
3)

Σύμφωνα με το άρθρο 5.1. Τρόπος πληρωμής και την παράγραφο 5.1.1. εντοπίστηκε εκ παραδρομής σφάλμα

και τροποποιείται ως εξής:
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : Το 100% της συμβατικής αξίας μετά
την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Αναφορικά με τις τμηματικές παραλαβές, οι τμηματικές πληρωμές
θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και ύστερα από την ολοκλήρωση της τμηματικής παραλαβής κάθε
επιμέρους τμήματος και με την παράγραφο 6.2 της παρούσας:

1
2

Άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016.
Άρθρο 103 του ν. 4412/2016

02.11.2021 11:40:01
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

A

ΕΙΔΟΥΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

ΓΙ

ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Περιοχές

ΚΑΙ

δεκαημέρου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Περιοχές

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

δεκαημέρου

ΔΑΠΕΔΩΝ
PVC

1ο

6ο

ΖΟΜΕΝΗ

-10ο

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ

ΜΕΡΙΚΟ

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

24%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ

ΣΕ m2

ΧΩΡΙΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ

ΣΕ ΕΥΡΩ/m2

24%

-5ο

Περιοχές 11ο -15ο
Γ.Ν.

ΠΡΟΥΠΟΛΟ

39,9916

ΚΑΕ

ΦΠΑ 24%

4.333

173.283,60

41.588,06

214.871,66

4.006

160.206,35

38.449,52

198.655,87

3.357

134.251,80

32.220,43

166.472,23

11.696

467.741,75

112.258,02

580.000,00

9323

δεκαημέρου

ΧΑΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΑ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/20163, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4)
Σύμφωνα με το άρθρο 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και την παράγραφο 6.1. εντοπίστηκε εκ παραδρομής
σφάλμα και τροποποιείται ως εξής:
6.1. Χρόνος παράδοσης αντικειμένου σύμβασης
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην οριστική παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στο διάστημα (5) πέντε
μηνών με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου την μηνιαία παράταση.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό
τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη
διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά
από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο
ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο
παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται
στον συμβατικό χρόνο παράδοσης4.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.
Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του
οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί να
μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του
συμβατικού χρόνου φόρτωσης, παράδοσης και τοποθέτησης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό και γίνει η τοποθέτηση, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό και κάνει την
τοποθέτηση, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

3
4

Άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 102 του ν. 4782/2021.
Παρ. 1 και 2 άρθρου 206
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η
ποσότητα , η εργασία και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
5) Σύμφωνα με το άρθρο 6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ και την παράγραφο 6.2. εντοπίστηκε εκ παραδρομής
σφάλμα και τροποποιείται ως εξής:
6.2 Παραλαβή σύμβασης - Χρόνος και τρόπος παραλαβής σύμβασης
6.2.1. H παραλαβή των παραδοτέων υλικών και υπηρεσιών τοποθέτησης γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και
δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β και την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11
του άρθρου 221 του Ν.4412/165 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VII της
παρούσας [σχέδιο σύμβασης]. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους
ακόλουθο/ους τρόπο/ους: συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –
απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικόπαραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.
4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια
επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων
αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων
της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’
έφεση εξέτασης.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε
να καλείται να παραστεί και εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς
έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη
των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.2.2.
Αν η παραλαβή της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά
αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής
του υλικού/εργασίας και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι
5

Άρθρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται
τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο
αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς,
λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω
μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες”
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προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την
παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν
από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.142
6) Προστίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, στην παράγραφο 2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΑΠΕΔΩΝ :
Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας της σύμβασης για τρία (3) χρόνια με την προσκόμιση εγγύησης καλής
λειτουργίας διάρκειας τριών (3) ετών σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2. της Διακήρυξης.
Για του παραπάνω λόγους τροποποιούνται :
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ε.ΣΗ.ΔΗΣ : 141646,1 και
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.
Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 10/12/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η με αριθμ.
21PROC009415966 2021-10-22).

8/2021 Διακήρυξης και αριθμ. πρωτ. 22354/22-10-2021 (ΑΔΑΜ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΣΚΥΛΟΥΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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