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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑ
Κέρκυρα 14/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 5577
Ταχ. ∆/νση:

Εθνική Παλαιοκαστρίτσας – Κέρκυρας
Περιοχή Κοντόκαλι
Τ.Κ:
49100, Κέρκυρα
Πληροφορίες: Γ. Χατζηστεργίου
Τηλέφωνα: 26613-60538 -641
e-mail:
grpromit@gnkerkyras.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΆΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ (Διοισοφάγειος και παιδιατρική)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ»
στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ
ΒΙΟΨΊΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κ.Ε 2012ΕΠ02210042
Το έργο έχει εγκριθεί και υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»
Προϋπολογισμός: 60.885,00 €
Διάρκεια έργου: ………ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (45) ΗΜΕΡΕΣ …………………………….
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85%
και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 15%.
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
(1) Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
(2) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 32 παρ. β.
(3) του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
(4) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
(5) του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του
άρθρου 1,
(6) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές»,
(7) του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
(8) του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
(9) του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
(10) του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
(11) του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
(12) του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού
Εσωτερικών
(13) του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
(14) του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων Υγείας και
Κέντρων Υγείας και Κέντρων Υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιημένος ισχύει
(15) του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
(16) του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
(17) π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
(18) της με αρ.57654 (Β’1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
(19) του ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,
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(20) του ν. 3580/2007 (Α’ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,
(21) του ν. 3918/2011 (άρθρα 13,14) (Α’ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις»,
(22) του ν. 3846/2010 (άρθρο 24) (Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και
άλλες διατάξεις»,
(23) του ΠΔ 39/04-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
(24) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Tην απόφαση με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π.
“Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)”.
 Την με αριθμ.πρωτ. 1034/27-05-2013 απόφαση της Ε.Δ.Α. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
για επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α,Β,Γ του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας.
 Την με αριθμ.πρωτ. Οικ. 2634/14-11-2016 Πρόσκληση με Κωδικό ΙΟΝ 26 του φορέα
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.
 Την υπ'αριθμ. 22/13-08-2013 (θέμα 2ο) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας για την έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.
 Την με αριθμ.πρωτ. Α6/Γ.Π.οικ.63838/24-08-2016 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού
για τις Εγκρίσεις Σκοπιμότητας Έργων που είχαν εκδοθεί για την προγραμματική
περίοδο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και δεν υλοποιήθηκαν.
 Την με αρ. Πρωτ. 5283/08-03-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ
6ΕΒ64690Β3-Λ0Ι με αρ. δέσμευσης 310/0.
 Την Απόφαση με αριθμό Ε C(2014) 10165/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. «Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)»
 Την με αρ. πρωτ οικ.2868/06.12.2016 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Ε.Π. «Ιονίων Νήσων 2014 -2020» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας Ενίσχυση υποδομών , εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας.
 Την με αριθμ. Πρωτ: 978/24-05-2018 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. της Π.Ι.Ν. [ΑΔΑ: 6ΜΓ07ΛΕ-9ΣΜ……] για την ένταξη της 1ης τροποποίησης
πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΒΙΟΨΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ …5003306, στο Ε.Π.
"Ιόνια Νησιά 2014-2020" και Κ.Ε. 2016ΕΠ02210042..
 Την με αρ. πρωτ. 70999/28690/13-08-2018. (ΑΔΑ: Ψ0Ρ87ΛΕ-ΑΒ7), απόφαση
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για την τροποποίηση της έγκριση διάθεσης πίστωσης
του προγράμματος του θέματος.
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 Την υπ’ αρ.71/28-08-2018 θέμα 22ο Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού
Νοσοκομείου για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, και την έγκριση των όρων
της πρόσκλησης ενδιαφέροντος ανάθεσης για την υλοποίηση του 3ου υποέργου
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΏΝ (ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΌ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ”
 Την της με αρ. πρωτ. 233/04-02-2019 διατύπωσης θετικής γνώμης της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προέγκριση ανάθεσης
κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του υποέργου 3
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΏΝ (ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΌ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ” στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΎ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΜΕ
ΒΙΟΨΊΑ
ΚΑΙ
ΕΝΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΎ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κ.Ε 2012ΕΠ02210042.
ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ ΒΆΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
του έργου
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ (Διοισοφάγειος και παιδιατρική)
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ”
στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ
ΒΙΟΨΊΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κ.Ε 2012ΕΠ02210042
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/04/2019

14:00 μ.μ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ &
ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
04/04/2019

10:00 π.μ

Η προσφορά θα κατατεθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα δηλαδή μέχρι 03/04/2019 και ώρα
14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας . Η αποσφράγιση
της προσφοράς γίνεται Δημόσια , από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α1. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου είναι, η προμήθεια και τοποθέτηση στον υπάρχον καρδιολογικό
υπερηχοτομογράφο (MINDRAY DC70 )του Νοσοκομείου δυο πρόσθετων κεφαλών:
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μιας διοισοφαγείου κεφαλής TEE P7-3TE ευρέως φάσματος συχνοτήτων 3 έως 7 MHz
συμβατή με το μοντέλο υπερηχοτομογράφου DC 70 και η οποία θα λειτουργεί με κάτωθι
τεχνικές απεικόνισης, B-MODE, M-MODE, COLOR DOPPLER, PW DOPPLER, PW
HIPRF, CW DOPPLER, DTI/TDI /TVI, THI.
και μιας παιδιατρικής Phased Array P10-4E ευρέως φάσματος συχνοτήτων 3 έως 11 MHz
συμβατή με το μοντέλο υπερηχοτομογράφου DC 70
Α.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής
της σύμβασης.
Α.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η σύμβαση που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται
στο ποσό των 60.885,00 € και εμπεριέχει όλα τα κόστη του Αναδόχου για την υλοποίηση του
έργου.
Α.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο (3) με τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΏΝ (Διοισοφάγειος και παιδιατρική) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΆΦΟ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ” στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΒΙΟΨΊΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΎ
ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ.». με Κωδικό ΟΠΣ 5003306 και Κ.Ε
2016ΕΠ02210042 η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 20142020» στον Άξονα Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας “Ενίσχυση υποδομών
εκπαίδευσης , υγείας και πρόνοιας ” του Ε.Π. “Ιόνια Νησία ” με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. Πρωτ.2814/30-12-2016 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: ΨΣΛ57ΛΕΜΦΕ) και την τροποποίησή της βάση της με αρ. Πρωτ. 978/24-05-2018 απόφασης του
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΜΓ07ΛΕ-9ΣΜ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5003306.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2016επ02210042).
Α.5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι πληρωμές γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή, αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά από τον Ανάδοχο και μετά από την σχετική γνωμοδότηση της ΕΠΠΕ. Η
πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται ως ακολούθως:
•

Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών ή της υπηρεσίας

•

Ο Ανάδοχος Οικονομικός Φορέας επιβαρύνεται µε κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και
κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών ή άλλα έξοδα που κατά νόμο
βαρύνουν τον Ανάδοχο

•

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά /
δικαιολογητικά.

•

Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα µε τους
εκάστοτε ισχύοντες νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών.
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•

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, σε καμιά περίπτωση, δε θα μπορεί να εκχωρήσει ή να
μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή μέρος της, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει
από αυτή.

Α.6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ή ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της σύμβασης δεν επιτρέπονται.
Α.7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παράδοση του έργου από την Ανάδοχο, η τριμελής Επιτροπή Παραλαβής που θα έχει
οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή για τον σκοπό αυτό, υποχρεούνται στη σύνταξη
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
Β.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΆΤΩΝ.
Β.2 – ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι
(120) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης
υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω
θα απορρίπτονται ως µη αποδεκτές.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών θα ακολουθηθεί η διαδικασία του
άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.
ΜΕΡΟΣ Γ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο, στην Ελληνική γλώσσα.
Ο κύριος φάκελος προσφοράς θα πρέπει απαραίτητα περιλαμβάνει , επί ποινή αποκλεισμού :
Γ.1 . Υπεύθυνη δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1και 3 του
Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74Α/26-03-2014) , και του Ν. 1599/1986 στην οποία να
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού , στον οποίο συμμετέχει ο οικονομικός φορές και
σύμφωνα με την οποία να δηλώνει ότι :
 Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορές δεν βρίσκεται
σε καμιά από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 , για τις οποίες
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από την συμμετοχή
τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου .
 Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης των
οποίων ο προσφέρον έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Α.Α. για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
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Γ.2.ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη “ ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ”
Γ.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον
κυρίως φάκελο με την ένδειξη “ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ”.
Δ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία , χωρίς διάκριση σταδίων κατά
την κρίση της Επιτροπής..
Ε.ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η
χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν
παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα µε τη σύμβαση ανάθεσης.
Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις,
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Για τα λοιπά θέματα που δεν προβλέπονται από την παρούσα πρόσκληση, παραπέμπουμε στις
διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας.
ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της πρόσκλησης και έγγραφα που αφορούν τη
πρόσκληση παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Κέρκυρας (ισόγειο κτιρίου),
Εθνική Οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή Κοντόκαλι – ΤΚ 49100, Κέρκυρα,
καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12:00 – 14:00 (τηλ. 26613-60538/641) - email: grpromit@gnkerkyras.gr. Υπεύθυνοι για την παρούσα πρόσκληση οι κ.κ. Γ.
Χατζηστεργίου και Κ. Κεφαλληνός.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (www.gnkerkyras.gr) επί δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη
της υποβολής προσφορών, στον ιστοχώρο «Πρόγραμμα Διαύγεια» καθώς και στο ΚΗΜΔΗΣ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΙΒΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ

7

