ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

INFORMATICS
18PROC003615829
2018-08-29
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.08.29 16:43:00
EEST
Reason:
Location: Athens

22/2018 (Αριθμός Συστημικού 63283)

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ (ΔΙΕΘΝΗΣ),
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, CPV: 33115000-9

ΜΕ ΚΡΙΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ BΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

Περιεχόμενα
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ.................................................................................................................................4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ.....................................................................................................................5
ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ...........................................................5
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ....................................................................................................................................................6
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΏΝΙΣΜΟΥ...............................................................................8
ΔΉΜΟΣΙΟΤΉΤΑ........................................................................................................................................................8
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΉΣ....................................................................................................10

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ....................................................................................................... 11
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ...........................................................................................................................................11
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης...............................................................................................................................11
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης................................................................................11
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων................................................................................................................................11
2.1.4 Γλώσσα.........................................................................................................................................................11
2.1.5 Εγγυήσεις.....................................................................................................................................................12
2.2
ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ - ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ..........................................................................................13
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής..................................................................................................................................13
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής...................................................................................................................................13
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού......................................................................................................................................13
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.......................................................................16
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια............................................................................................17
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................17
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης..........................................18
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων....................................................................................................................18
2.2.9 Πρότυπα διασφάλισης Ποιότητας - Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής............................................19
2.2.9.1
2.2.9.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών.................................................................................19
Αποδεικτικά μέσα..............................................................................................................................................19

2.3
ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΉΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ.................................................................................................23
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης......................................................................................................................................23
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών....................................................................................................25
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΉ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ.................................................................................................................28
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών............................................................................................................28
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.................................................................................................28
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά – Φύλλο Συμόρφωσης»........29
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών.................................................................................................................................................31
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών...................................................................................................................32
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών.....................................................................................................................32
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ...................................................................................34
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΉ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ.............................................................................................................34
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών.....................................................................................................34
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών..............................................................................................................................34
3.2
ΠΡΟΣΚΛΉΣΉ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΚΥΡΏΣΉΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΉΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΏΣΉΣ...............................................35
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΏΣΉ - ΣΥΝΑΨΉ ΣΥΜΒΑΣΉΣ...........................................................................................................................36
3.4
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΏΡΙΝΉ ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ..................................................................................36
3.5
ΜΑΤΑΙΏΣΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ..........................................................................................................................................38

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ................................................................................................................... 39
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ (ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΉΣ).........................................................................................................39
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ......................................................................................................39
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ..............................................................................................................................39
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ........................................................................................................................................................40
ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΉ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ........................................................................................................40
Σελίδα 2

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

4.6
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ....................................................................................................... 41
5.1
5.2
5.3

6.

ΔΙΚΑΙΏΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΉΣ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ.........................................................................................................40
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΉΡΏΜΉΣ..............................................................................................................................................41
ΚΉΡΥΞΉ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΏΤΟΥ - ΚΥΡΏΣΕΙΣ..................................................................................................41
ΔΙΟΙΚΉΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΉΣ ΤΏΝ ΣΥΜΒΑΣΕΏΝ......................................................................42

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ................................................................................................................................ 43
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΉΣ ΥΛΙΚΏΝ...................................................................................................................................43
ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΥΛΙΚΏΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΥΛΙΚΏΝ.....................................................................................43
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΝΑΥΛΏΣΉΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΉΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΉΣ ΦΟΡΤΏΣΉΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΕΞΏΤΕΡΙΚΟ.........................47
ΑΠΟΡΡΙΨΉ ΣΥΜΒΑΤΙΚΏΝ ΥΛΙΚΏΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΉ....................................................................................................47
ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΉΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ...........................................................................................47
ΕΓΓΥΉΜΕΝΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ - ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ....................................................................................................47

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ...................................................................................................................................................... 51
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ........................................51
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΉ ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΏΝ .............................................................................................................54
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΏΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ)........................................................................................60
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ ΙV – ΆΛΛΕΣ ΔΉΛΏΣΕΙΣ ..................................................................................................................................60
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΏΣΉΣ......................................................................................61
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ..................................................................................................78
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΉΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ ...................................................................................................84
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VIΙI – ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΏΝ ΧΏΡΏΝ ...............................................................................88
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης .............................................................................................................................90
(Α) Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας …………………………………………………………………………………………….. 90
(Β) Σχέδιο Σύμβασης Πλήρους Συντήρησης – Επισκευής…………..………………………………………………. 98

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ “Αγία Ειρήνη”

Ταχυδρομική διεύθυνση

Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας,
περιοχή Κοντόκαλι

Πόλη

Κέρκυρα

Ταχυδρομικός Κωδικός

491 00

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL622

Τηλέφωνο

++30-26613-60641, 60538

Φαξ

++30-26613-81086

Ήλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

grpromit@1690.syzefxis.gov.gr
i

Χατζηστεργίου Γεώργιος,
Κεφαλληνός Κωνσταντίνος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.gnkerkyras.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Ή Αναθέτουσα Αρχή είναι το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας” και
αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή (κατά το άρθρο 2 παρ.1 παρ. 2,3 Ν4412/2016) και ανήκει στο
Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Ή κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Υπηρεσιών Υγείας.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : .promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από :
την προαναφερθείσα διεύθυνση: .promitheus.gov.gr ή .gnkerkyras.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Κωδικός Πράξης
(κωδικός εναρίθμου) 2017ΕΠ02210013, Κωδικός ΣΑ ΕΠ0221, Κωδικός ΟΠΣ 5007645.
Ή δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2017 του Φορέα.
Ή σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο της Πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Αξονικού
Τομογράφου 64 τομών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 1080/18-05-2017 και
έχει λάβει κωδικό MIS/ΟΠΣ 5007645 .
Ή παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 15%.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί Ή ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
64 ΤΟΜΏΝ, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
Το υπό προμήθεια συγκρότημα θα περιλαμβάνει τα κλινικά πακέτα και παρελκόμενο εξοπλισμό που
περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές-φύλλο συμμόρφωσης (Παράρτημα V). Στο αντικείμενο του
διαγωνισμού περιλαμβάνεται επίσης και κάθε άλλο υλικό, εργασία και υποχρέωση που περιγράφεται
αναλυτικά στην διακήρυξης και τα παραρτήματά της.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια συγκροτήματος αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα
V - Τεχνικές Προδιαγραφές-Φύλλο Συμμόρφωσης της διακήρυξης.
Το προς προμήθεια είδος – ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΏΝ - κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33115000-9.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας.
Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 483.870,97€ ΦΠΑ: 116.129,03€).
Το δικαίωμα προαίρεσης του υποέργου αφορά στη σύμβαση συντήρησης οκτώ (8) ετών με μέγιστο
ετήσιο κόστος 60.000,00€ με ΦΠΑ 24% και ενεργοποιείται με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας
αρχής, χωρίς να απαιτείται σχετική συμφωνία του αναδόχου, καθώς ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχτεί,
με την υποβολή της προσφοράς του, τους όρους ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης από την
αναθέτουσα αρχή, στη διακριτική ευχέρεια της οποίας εναπόκειται η ενεργοποίησή του ή όχι.
Επισημαίνεται ότι, το δικαίωμα προαίρεσης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν
συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η άσκηση των δικαιωμάτων
προαίρεσης, εφόσον υπάρξει, τοποθετείται χρονικά μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας, όπως ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Τεχνικές Προδιαγραφές-Φύλλο Συμμόρφωσης. Το
κόστος της δαπάνης της σύμβασης συντήρησης δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της σύμβασης
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ
I της παρούσας διακήρυξης.
Ή σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Ή ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
α) ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»



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»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



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,



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»,



του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση».



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ήλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



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”,



του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)



του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών



του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,



του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»



του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”



του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ.
20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
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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



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ.57654 (Β’1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ήλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».



Της με αρ.56902/215 (Β’1924/06-06-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ.)».



του ν. 3329/2005 (Α’ 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,



του ν. 3580/2007 (Α’ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα,



του ν. 3918/2011 (άρθρα 13,14) (Α’ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις»,



του ν. 3846/2010 (άρθρο 24) (Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,



του ΠΔ 39/04-05-2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».



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.

β) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


Την 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 ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΉΡΕΣΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΏΝ ΝΉΣΏΝ 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 20072013 και δεν υλοποιήθηκαν.
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Την με αριθμ.πρωτ. 1080/18-05-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα: “Ένταξη
της Πράξης “Προμήθεια και εγκατάσταση αξονικού τομογράφου 64 τομών στο Γ.Ν.Κέρκυρας” με
κωδικό ΟΠΣ 5007645 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ιόνια Νησιά 2014-2020”.



Το υπ’αριθμ. ΔΥ/18-09-2017 πρακτικό κλήρωσης, για τον ορισμό των Επιτροπών Διενέργειας και
Ενστάσεων του παρόντος διαγωνισμού.



Την υπ'αριθμ. 58/20-09-2017 (θέμα 2ο) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για την
έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Αξονικού
Τομογράφου 64 τομών στο Γ.Ν.Κέρκυρας, με κωδικό ΟΠΣ 5007645 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Ιόνια Νησιά 2014-2020»



Την με Αρ.Πρωτ.26371/15-11-17 πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο με θέμα “Οδηγό υποβολής
σχολίων στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Συστήματος
Αξονικού Τομογράφου 64 τομών” που αναρτήθηκε στην σελίδα του ΓΝ Κέρκυρας,
www.gnkerkyras.gr.



Την υπ'αριθμ. 9/01-02-2018 (θέμα 13ο) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.



Την με Αρ.Πρωτ.3094/08-02-18 Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών
Προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Αξονικού
Τομογράφου 64 τομών , στη σελίδα του ΕΣΉΔΉΣ (www.eprocurement.gov.gr).



Την υπ'αριθμ. 21/16-03-2018 (θέμα ΕΉΔ2ο) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.



Την με Αρ.Πρωτ.6971/27-03-18 Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών
Προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Αξονικού
Τομογράφου 64 τομών , στη σελίδα του ΕΣΉΔΉΣ (www.eprocurement.gov.gr).



Την υπ'αριθμ. 31/27-04-2018 (θέμα ΕΉΔ16ο) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.



Την με Αρ.Πρωτ.11157/18-05-18 Πρόσκληση σε 3η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών
Προδιαγραφών διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Αξονικού
Τομογράφου 64 τομών , στη σελίδα του ΕΣΉΔΉΣ (www.eprocurement.gov.gr).



Την υπ'αριθμ. 47/14-06-2018 (θέμα 2ο) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Τεχνικών Προδιαγραφών.



Την υπ'αριθμ. 55η/05-07-2018 (θέμα 1ο) απόφαση Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας
Έγκρισης των όρων της Διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού “Προμήθειας & Εγκατάστασης
ενός αξονικού τομογράφου 64 τομών στο Γ.Ν.Κέρκυρας” .



Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: ΑΔΑ 7Χ834690Β3-ΉΝΨ



Την υπ’αριθμ. 1417/03-08-2018 Διατύπωση Θετικής Γνώμης της Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
για τα σχέδια τευχών διακήρυξης και την διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το
Υποέργο “ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 64 ΤΟΜΏΝ” ΑΑ 3 της Πράξης
“Προμήθεια & εγκατάσταση αξονικού τομογράφου 64 τομών στο Γ.Ν Κέρκυρας” με Κωδικό ΟΠΣ
“5007645”, συνολικού προϋπολογισμού “600.000 €”.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ή καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημέρα Παρασκευή 05/10/2018 και ώρα
15:00.
Ή διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
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την 12/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ, ύστερα από την παρέλευση σαράντα (40)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της
προκήρυξης σύμβασης (άρθρο 27 παρ. 1ν.4412/2016) και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και και ώρα
που ορίζεται ως άνω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αρ. 56902/215/2-6-2017( Β΄1924) ΑΠΟΦΑΣΉ ΤΟΥ
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ¨ Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.Δ.Ή.Σ)¨.

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/08/2018
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό δημοσίευσης 2018/S 164-374239
(άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016).
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Ή προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ήλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΉΜΔΉΣ),(άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5 παρ. 1 περ.
β) της ΥΑ 57654).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ. : ://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 63283.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα:
Σε τρεις (3) τοπικές εφημερίδες Νομού Κερκύρας,


δύο (2) ημερήσιες: 1. Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ και 2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, με ημερομηνία
29/08/2018 και



μία (1) εβδομαδιαία: 1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, με ημερομηνία 02/09/2018,
σύμφωνα με τον Ν3548/2007.

Ή προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.gnkerkyras.gr στις 29/08/2018
Ήμ/νία
Ήμ/νία
Ήμ/νία
Ήμ/νία
αποστολής
ανάρτησης καταχώρησης
έναρξης
της
στο ΚΉΜΔΉΣ
στη
υποβολής
προκήρυξης
διαδικτυακή προσφορών
σύμβασης
πύλη του
στη
στην Επίσημη
ΕΣΉΔΉΣ
διαδικτυακή
Εφημερίδα
πύλη του
της
ΕΣΉΔΉΣ
Ευρωπαϊκής
Ένωσης
27/08/2018

29/08/2018

29/08/2018

30/08/2018
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ημ/νία και
ημ/νία και
ώρα
ώρα
ώρα
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υποβολής
αποστολής διαγωνισμού
προσφορών
έντυπων
στη
προσφορών
διαδικτυακή στη δ/νση της
πύλη του
Α.Α.
ΕΣΉΔΉΣ
Παρασκευή
Ώς ορίζεται
Παρασκευή
05/10/2018 & στο 2.4.2.5, 12/10/2018 &
Ώρα 15:00
παράγραφος Ώρα 11:00πμ
4 της
παρούσας
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Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Οι δαπάνες δημοσίευσης και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής, σε τοπικές εφημερίδες, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον μειοδότη που θα
ανακηρυχθεί ανάδοχος από την διαδικασία του διαγωνισμού, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά
(άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377
παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016).

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Ή τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016)..
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης (περ. 14 της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016) είναι τα
ακόλουθα:






η με αρ. 2018-128326 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ε.Ε.Ε.Σ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Άλλες Δηλώσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Τεχνική προσφορά - Τεχνικές Προδιαγραφές / Φύλλο Συμμόρφωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ – Σχέδια και Τεχνικά Στοιχεία Διατιθέμενων Χώρων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Σχέδιο Σύμβασης
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ήλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΉΔΉΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 15 ημέρες πριν
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
Σελίδα 11
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Ή διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016).
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα .
2.1.5 Εγγυήσεις (παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016)
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 (Εγγύηση Συμμετοχής), 4.1. (Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης),
6.6.1 (Εγγύηση Καλής Λειτουργίας) και 6.6.2 (Εγγύηση Πλήρους Συντήρησης-Επισκευής), (συνημμένα
Υποδείγματα στο ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VΙI), εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VΙI παρούσας –
Υπόδειγμα Εγγυήσεων).
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Ή αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή (άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) για την υποβολή
προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016).
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής (παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016)
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά του
ευρώ (9.677,42 ευρώ), (2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός του ΦΠΑ), (περ. α παρ. 1 άρθρου
72 ν. 4412/2016). (βλ. ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ VΙI παρούσας – Υπόδειγμα Εγγυήσεων).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Ή εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς (άρθρο 2.4.5 της παρούσας), δηλαδή τριακόσιες εξήντα ημέρες (360) μετά την
επομένη του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη
της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Ή εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016
2.2.2.3. Ή εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν α) ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, γ) αποδειχθεί ότι δεν καλύπτει τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4
και 2.2.7 δ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ε) δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού (άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
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νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους (παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016):
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών η υποχρέωση του εδαφίου αφορά κατ΄ελάχιστον τα μέλη του Δ.Σ.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
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α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/
και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Ή απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (παρ.2 άρθρου 75 ν. 4412/2016)
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 προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
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συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού .
2.2.5

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό:
1. να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τα ακόλουθα έτη, τουλάχιστον ίσο με την εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναλόγως του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών δηλαδή:


έτος (2016) κύκλος εργασιών



έτος (2017) κύκλος εργασιών



έτος (2018) κύκλος εργασιών

2. να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (σύμφωνα με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για
τα ακόλουθα έτη:


έτος (2016) κύκλος εργασιών



έτος (2017) κύκλος εργασιών



έτος (2018) κύκλος εργασιών

3. να μην έχουν για τις 3 τελευταίες δηλούμενες οικονομικές χρήσεις (έτη 2015, 2016, 2017) περισσότερες
από μια φορά, αρνητικό αποτέλεσμα του ισολογισμού (καθαρό αποτέλεσμα χρήσης προ Φόρων).
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν σωρευτικώς:
1. Κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του συγκεκριμένου τύπου: προηγούμενη υλοποίηση συναφούς
αντικειμένου συμβάσεων, με υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων (τουλάχιστον 1
παράδοση) που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται
-εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την
αρμόδια αρχή,
-εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή με απλή δήλωση του οικονομικού
φορέα,
2. Να διαθέτουν αφενός στην Ελλάδα μονίμως εγκατεστημένο και καταλλήλως εκπαιδευμένο τεχνικό
προσωπικό, αφετέρου δε τον κατάλληλο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την συμφώνως με
τους κατασκευαστικούς οίκους εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή όλων των ζητουμένων τύπων
συσκευών τομογραφίας (συσκευή 64 τομών), ώστε αυτές να λειτουργούν ομαλώς, απρόσκοπτα, συνεχώς
και καλώς. Ειδικώς για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής όλων των ζητουμένων τύπων συσκευών
τομογραφίας, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των μελών του κατά τα ανωτέρω μονίμως
εγκατεστημένου στην Ελλάδα και καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού είναι οι δύο (2).
3. Στην αμέσως ανώτερη περίπτωση (2) η καταλληλότητα της εκπαίδευσης κάθε μέλους του τεχνικού
προσωπικού αποδεικνύεται, είτε με πιστοποίηση εκπαίδευσής του από τον κατασκευαστικό οίκο ή/και τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με ισοδύναμη πιστοποίηση.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικώς
από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ.2 εδ’ γ’ Ν4412/2016).
Τα ανωτέρω στοιχεία να συμπληρωθούν στο Κεφάλαιο Γ του Μέρους IV του ΕΕΕΣ.
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της
ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των αγαθών,
επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές ή πρότυπα.Ειδικότερα:








Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ή νεότερο) για τη διαχείριση ποιότητας
Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 (ή νεότερο) για την περιβαλλοντική
διαχείριση
Οι προμηθευτές πρέπει να συμμορφώνονται με την Δ.Υ. 8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004 «Αρχές και
κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», όπως ισχύει
και να είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ.
117/2004.
Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2008 (ή νεότερο) για την Υγεία και Ασφάλεια
Εργασίας
Συμμόρφωση σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (κοινή Υπουργική Απόφαση 94649/8682/93).
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατά ISO 9001/2000 ή μεταγενέστερο αυτού, τόσο του
κατασκευαστικού οίκου, όσο και του προμηθευτή, ISO 13485/03 (διακίνηση και τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά
σήμανσης ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε
(Οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου «Περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-71993), όπως τροποποιημένη ισχύει, προς τις διατάξεις της οποίας εναρμονίστηκε η εθνική
νομοθεσία με την υπ’ αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 Κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2198/210-2009)) και το προσφερόμενο είδος να διατίθενται στο εμπόριο σύμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ
ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.138648/2009).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς επικαλεστούν τη χρηματοοικονομική, τεχνική ή επαγγελματική ικανότητα
τρίτων, υποχρεούνται με την προσφορά τους σωρευτικώς:
(α) να υποβάλουν όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
προστίθενται να στηριχθούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
(ΕΕΕΣ και λοιπά δικαιολογητικά) και
(β) να αποδείξουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, όλα τα απαραίτητα
μέσα για την εκτέλεσή της με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού, σχετικής δέσμευσης μεταξύ του
οικονομικού φορέα και του επικαλούμενου τρίτου, στην οποία δηλώνεται ότι οι τρίτοι δεσμεύονται να
παράσχουν όλες τις απαιτούμενες από την παρούσα εγγυήσεις.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α’ του Ν4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες (άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2
του Ν4412/2016).
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη από την παρούσα διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική
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επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι
για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78 Ν4412/2016).
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο, από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016,
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα
ΙΙΙ το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος 1.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ώς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα (άρθρο 80 ν. 4412/2016)
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, (άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8), (άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1 και 2.2.3.2.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
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ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Ή δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Ή υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Ή., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Ή μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία
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αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από
την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Ή αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης
(Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016).
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Β.3. (α) Δήλωση περί του ολικού ύψους του γενικού ετήσιου κύκλου εργασιών, για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις (2015, 2016 και 2017) κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του
οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον
εν λόγω κύκλο εργασιών.
(β) Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016 και 2017) κατ'
ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
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(γ) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων για τις τρεις τελευταίες
οικονομικές χρήσεις (2015, 2016 και 2017), στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
(δ) Βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού
φορέα με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα και θα
προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην ΚΑΑ, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την
αποστολή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν από την ΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
(α) κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων του συγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με το ακόλουθο
υπόδειγμα:
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ-ΕΩΣ

ΑΞΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

(β) Αναφορά αφενός του μονίμως εγκατεστημένου στην Ελλάδα και καταλλήλως εκπαιδευμένου τεχνικού
προσωπικού του, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής αυτού, με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που φέρει το κάθε μέλος του προσωπικού του αυτού, αφετέρου του
μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του. Ειδικώς, για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής
όλων των ζητουμένων τύπων συσκευών τομογραφίας απαιτούνται κατ΄ελάχιστον δύο (2) μέλη
καταλλήλως εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού κατά τα ανωτέρω μονίμως εγκατεστημένου στην
Ελλάδα.
(γ) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης κάθε μέλους του αναφερομένου στην ανωτέρω περίπτωση (β) τεχνικού
προσωπικού του, που παρέχεται από τον οικείο κατασκευαστικό οίκο ή/και τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ισοδύναμο πιστοποιητικό αυτού, προκειμένου να
αποδεικνύεται η καταλληλότητα της εκπαίδευσής του για την συμφώνως με τους κατασκευαστικούς
οίκους εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του ζητούμενου τύπου συσκευής τομογραφίας [συσκευή 64
τομών], ώστε αυτή να λειτουργεί ομαλώς, απρόσκοπτα, συνεχώς και καλώς.
(δ) Βεβαίωσή του ότι διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την συμφώνως
με τους κατασκευαστικούς οίκους εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του ζητούμενου τύπου
συσκευής τομογραφίας [συσκευή 64 τομών], ώστε αυτή να λειτουργεί ομαλώς, απρόσκοπτα, συνεχώς και
καλώς.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα των
εν λόγω πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμηρίωσης
στον οποίο θα αναφέρονται ο φορέας πιστοποίησης, το πρότυπο διαχείρισης, ο σκοπός/καλυπτόμενο
αντικείμενο, ο αριθμός του πιστοποιητικού, η ημερομηνία αρχικής έκδοσης και η ημερομηνία λήξης
αυτού. Συγκεκριμένα, προσκομίζεται πίνακας τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ/
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

Πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει, δεν γίνονται δεκτά
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
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νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Ή πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση
των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:
(α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,
(β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα αναφέρεται
ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της Ένωσης,
(γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας.
(δ) το Συντονιστή της Ένωσης,
(ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της αναθέτουσας αρχής.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση (ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και των
τρίτων) των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016).
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης – Μεθοδολογία Αξιολόγησης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι ποιοτικών κριτηρίων η οποία
εκτιμάται σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που αμέσως παρακάτω ορίζονται.
Τα κριτήρια αξιολόγησης ομαδοποιούνται σε δυο επί μέρους ομάδες κριτηρίων. Την Ομάδα Α και την
Ομάδα Β.
Οι ομάδες αυτές με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθεμίας στο σύνολο της βαθμολογίας
έχουν ως ακολούθως :
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ με συντελεστή βαρύτητας ομάδας 70 % στο σύνολο
(εβδομήντα τοις εκατό).
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με συντελεστή
βαρύτητας ομάδας 30 % στο σύνολο (τριάντα τοις εκατό).
ΠΙΝΑΚΑΣ Κ1: Κριτήρια αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας συστήματος αξονικής τομογραφίας 6 4
τομών
ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ β¡

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ σ¡ %

i=1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

7

i=2

ΑΠΟΔΟΣΗ

7

i=3

GANTRY

3

i=4

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

5

i=5

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

5

i=6

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

3

i=7

ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ

10

i=8

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

8

i=9

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ &
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

9

i=10

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

8

i=11

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

5

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Κ¡

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΒΑΡΥΤΉΤΑΣ
ΚΡΙΤΉΡΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΉΣ Η παράδοση του αξονικού
i=12 τομογράφου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο διάστημα εκατόν είκοσι (120 ) ημερολογιακών ημερών
από την υπογραφή της σύμβασης.

3

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΉΣΉΣ : Να παρέχεται εγγύηση καλής
i=13 λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών και έγγραφη

15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΧΡΉΣΤΏΝ : Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς - φυσικούς - τεχνολόγους) και τους τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων
(τεχνικοί - χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευi=14 τούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρήστες) του Νοσοκομείου εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη
της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα
ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος

4

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου.

i=15

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ : Διάρκεια και όροι: προτεινόμενη
διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά
την πώληση (after sales service) δηλ. εγγύηση
εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας
από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενος
χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος
(down time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην
διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος
προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης
βλάβης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α ΚΑΙ Β :

2.3.2

8

30%
100 %

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφοράς

Για κάθε προσφορά βαθμολογούνται τα επί μέρους κριτήρια των ομάδων αυτόνομα .Η βαθμολόγηση
κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται
ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου .
Αναλυτικά για την ομάδα Β:



Χρόνος Παράδοσης: Ο μικρότερος χρόνος παράδοσης από τις εκατόν είκοσι ημέρες (120)
βαθμολογείται με την μέγιστη βαθμολογία, ο μεγαλύτερος χρόνος παράδοσης των εκατόν είκοσι
ημερών (120) βαθμολογείται με την βάση της βαθμολογίας, οι ενδιάμεσοι χρόνοι παράδοσης
λαμβάνουν αναλογικές τιμές.



Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους τεχνικούς
ΒΙΤ: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια
εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή
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πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος: Ο μεγαλύτερος αριθμός εκπαιδεύσεων βαθμολογείται με την μέγιστη
βαθμολογία ο μικρότερος αριθμός (μια) βαθμολογείται με την βάση της βαθμολογίας, οι
ενδιάμεσοι αριθμοί λαμβάνουν αναλογικές τιμές .



Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Ή μεγαλύτερη περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας
βαθμολογείται με την μέγιστη βαθμολογία. Ή μικρότερη περίοδος (δυο χρόνια) βαθμολογείται με
την βάση της βαθμολογίας, οι ενδιάμεσοι αριθμοί λαμβάνουν αναλογικές τιμές.



Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών: Διάρκεια και όροι: προτεινόμενη διάρκεια σε έτη,
ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης
ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος
ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια
της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβη : Ή
μεγαλύτερη περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών βαθμολογείται με την μέγιστη
βαθμολογία. Ή μικρότερη περίοδος (δεκά χρόνια) βαθμολογείται με την βάση της βαθμολογίας, οι
ενδιάμεσοι αριθμοί λαμβάνουν αναλογικές τιμές.

Αφού γίνει η βαθμολόγηση των υποκριτηρίων του κάθε κριτηρίου (όπως αυτά αναλυτικά δίδονται στον
πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών/Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος V) για την Ομάδα Α και για την
Ομάδα Β), αθροίζεται η βαθμολογία των υποκριτηρίων και ακολούθως εξάγεται ο μέσος όρος
βαθμολογίας ανά κριτήριο.
Ο μέσος όρος αυτός συνιστά την βαθμολογία βi του κάθε κριτηρίου.
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγυλοποίηση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το τρίτο
δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν έχει τιμές 5,
6, 7, 8, 9.
H σταθμισμένη βαθμολογία του i κριτηρίου τώρα, είναι το γινόμενο της βαθμολογίας βi του κριτηρίου
που λαμβάνει από την Ε.Δ.Δ. επί τον συντελεστή βαρύτητας σi του κριτηρίου όπως αυτός δίνεται στον
ανωτέρω Πίνακα Κ, ήτοι:

Σταθμισμένη βαθμολογία του i κριτηρίου = (βi * σi) (ΤΥΠΟΣ 1)
Όπου i = 1,2,3….15, ο α/α του κριτηρίου

Ή Συνολική Βαθμολογία (Βj) της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος είναι το άθροισμα των
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων που περιέχει ο ως άνω Πίνακας, όπως προκύπτουν από
τον Τύπο 1 ανωτέρω, ήτοι :

Συνολική Βαθμολογία ΣΒj της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος
ΣΒj = Σ (βi* σi)

(ΤΥΠΟΣ 2)

όπου:
j = 1, 2 … αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο και δεν
απορρίφθηκαν κατά την τεχνική αξιολόγηση της απόφασης διακήρυξης και
i = 1, 2, …,15 ο αύξων αριθμός (α/α) του υπό ανάλυση κριτηρίου
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ακολουθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 της παρούσας
διακήρυξης.
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / ελέγχου των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ υπολογίζει, τις ανηγμένες τιμές σύγκρισης Λ j των αποδεκτών
προσφορών και κατατάσσει τις προσφορές αυτές σε Συγκριτικό Πίνακα με αύξουσα σειρά του Λj,
λαμβανομένων υπ’ όψη μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, αποκόπτοντας το τρίτο ή στρογγυλεύοντας
προς τα πάνω όπως αναφέρεται και προηγουμένως, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο :

Λj = Κj / ΣΒj (ΤΥΠΟΣ 3)
Όπου:
Λ j η Ανηγμένη Τιμή Σύγκρισης της προσφοράς του j προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον τύπο 3
K j η Συνολική Τιμή Προσφοράς του j προσφέροντος η οποία δίδεται από τον τύπο :
Kj = Π j + [ Σ j * 0,75 ] = Π j + [ Τ1 j * (10-ρ j) ] * 0,75 (ΤΥΠΟΣ 4)
δηλαδή προκύπτει ως άθροισμα :
α) της προτεινόμενης τιμής προμήθειας – εγκατάστασης – παράδοσης σε πλήρη λειτουργία, Πj,
όπως αυτή συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο : «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, (ολογράφως), Π» του ΠΙΝΑΚΑ Π1 του ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ VI της απόφασης διακήρυξης και
περιέχεται στον σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και
β) της προτεινόμενης συνολικής τιμής πλήρους συντήρησης για μία δεκαετία, Σj, όπως αυτή
συμπληρώθηκε από τον j προσφέροντα στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ (ολογράφως), Σ» της στήλης 3 (χωρίς ΦΠΑ) και της γραμμής α/α 3, του ΠΙΝΑΚΑ Π2 του
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ VI της απόφασης διακήρυξης, προκύπτει από τον τύπο : Σ j = Τ1 j * (10-ρ j) και
περιέχεται στον σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
πολλαπλασιασμένη επί τον συντελεστή 0,75
όπου j = 1, 2 … αριθμός προσφερόντων των οποίων οι προσφορές έχουν φθάσει μέχρι αυτό το
στάδιο και δεν απορρίφθηκαν κατά την τεχνική αξιολόγηση της απόφασης διακήρυξης
Τ1j είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτο έτος μετά την
λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο j προσφέρων και συμπληρώνει στο
αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραμμή α/α 1) του πίνακα Π2 του ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ VI της απόφασης
διακήρυξης.
ρj η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να
αναγραφεί από τον j προσφέροντα στο πεδίο της στήλης 6 και της γραμμής α/α 1, του πίνακα Π2 του
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑΤΟΣ VI της απόφασης διακήρυξης.

ΣΒj η Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του j προσφέροντος, όπως προκύπτει από τον
Τύπο (2) ανωτέρω
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Ώς πλέον συμφέρουσα βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των
ποιοτικών κριτηρίων οικονομική άποψη προσφορά, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της
Συνολικής Τιμής Προσφοράς Kj προς την Συνολική Βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς ΣΒ j δηλ. εκείνη με
την μικρότερη ανηγμένη τιμή σύγκρισης Λj.
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών βάσει της Λ j η Ανηγμένη Τιμή Σύγκρισης η αναθέτουσα αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που κατόπιν της αξιολόγησης κατέληξαν να έχουν ισότιμες
ανηγμένες τιμές σύγκρισης .
Με βάση την τελική κατάταξη των προσφορών που έχει προκύψει από την παραπάνω διαδικασία,
προκρίνεται ως υποψήφιος Ανάδοχος του Έργου ο πρώτος στην κατάταξη του Συγκριτικού Πίνακα.
Ή αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.
Ή τελική κατάταξη των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης με σχετικό Πρακτικό
λαμβάνοντας υπόψη την Ανηγμένη Τιμή Σύγκρισης (Λ) όπως προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.
2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικώς με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος V της
παρούσας για το σύνολο της αποκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές (άρθρο 57 του Ν4412/2016).
Ή ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (άρθρο 96, παρ.7 του Ν4412/2016).
2.4.2

Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Ηλεκτρονική Διαδικασία
2.4.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Ή.ΔΉ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΉΔΉΣ- Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΉΔΉΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της (άρθρο 37 παρ. 4 του ν.
4412/2016).
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2.4.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα (άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής
απόφασης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του
παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου
το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
2.4.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται
σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Επίσης, για την πιο ομαλή και πιο γρήγορη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης, οι οικονομικοί φορείς
θα πρέπει να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή και τα τεχνικά φυλλάδια ή προσπέκτους ή βεβαιώσεις στα
οποία γίνονται παραπομπές στο Φύλλο Συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών και Ειδικών Όρων.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Σελίδα 29

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά - Φύλλο
Συμμόρφωσης»
2.4.3.1 Στοιχεία και δικαιολογητικά
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν (άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016):
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΉΔΉΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ) και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά ψηφιακά
υπογεγραμμένο.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στο διαδικτυακό
τόπο htp://www.eprocurement.gov.gr/weecenter/iles/anakinoseis//eees odigies.pdf και στα αναρτημένα
έγγραφα του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υπογράφουν:
1. οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.
2. ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και ο Πρόεδρος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
3. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Στην περίπτωση που υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή περισσότερων
φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του ΕΕΕΣ και το ΕΕΕΣ κάθε φορέα, στις ικανότητες του οποίου
στηρίζεται.
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Ή εγγυητική επιστολή συμμετοχής (βλέπε Υπόδειγμα στο Παράρτημα VII της παρούσας) προσκομίζεται σε
έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
(γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα:
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εξουσία υπογραφής
του νομίμου εκπροσώπου (του υποψηφίου, του/των τρίτου/τρίτων στη χρηματοοικονομική, τεχνική ή
επαγγελματική ικανότητα του/των οποίου/ων πρόκειται να στηριχθεί ο υποψήφιος, του/των
υπεργολάβου/ων ή προμηθευτου/ών).
Ειδικότερα:
i. Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) του νομικού προσώπου από ΓΕΜΉ, όλα τα έγγραφα που αναφέρονται
στο εν λόγω πιστοποιητικό, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ δύο (2) μήνες πριν από την
ημερομηνία υποβολής προσφορών και τελευταίο ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό,
ii. Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από το ΓΕΜΉ,
iii. Πρακτικό Δ.Σ (για Α.Ε.)ή δήλωση- εξουσιοδότηση διαχειριστού ( για Ε.Π.Ε, Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ), περί έγκρισης
συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση προς συγκεκριμένο
πρόσωπο για υπογραφή και υποβολή της προσφοράς και των λοιπών απαιτούμενων εγγράφων του
διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν υπογράψει την προσφορά ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα
(εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου Αναδόχου).
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Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση
την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό
πιστοποιητικό.
2.4.3.2 H Τεχνική Προσφορά
Ή Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται:
(Α) με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος ΕΣΉΔΉΣ.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
(Β) με τη συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτημα V – Τεχνική Προσφορά Τεχνικές Προδιαγραφές/Φύλλο Συμμόρφωσης, της παρούσας διακήρυξης. Μετά τη συμπλήρωση των
σχετικών αρχείων, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τα μετατρέψουν σε αρχεία τύπου .pdf και αφού τα
υπογράψουν ψηφιακά να τα επισυνάψουν στην προσφορά τους.
Επίσης η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή όπως αυτές περιγράφονται στο παράρτημα V – Τεχνική προσφορά Τεχνικές Προδιαγραφές/Φύλλο Συμμόρφωσης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι συγκεκριμένες απαιτήσεις
και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα V.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» - Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Ή Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
(βέλτιστη σχέση ποιότητας -τιμής) όπως ορίζεται κατωτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα
VI της διακήρυξης:
Ή τιμή του προς προμήθεια υλικού και της παρεχόμενης υπηρεσίας (προμήθεια και εγκατάσταση ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠ1 – Παράρτημα VI) δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο). Σε ξεχωριστή ενότητα
της Οικονομικής Προσφοράς, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν την τιμή συντήρησης όπως
περιγράφεται στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΠ2 – Παράρτημα VI.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016).
Θα παρακρατείται:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν4013/2011 όπως ισχύει).
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.
ε) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο
3 παρ.ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν3580/2007 και
επανεμφανίζεται στο άρθρο 24 παρ.6 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-05-2010).
στ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
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από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει.
Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από την υπηρεσία.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ώς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΏ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΏ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016) στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ο τρόπος πληρωμής που περιγράφονται
στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών (άρθρο 97 ν. 4412/2016)
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
τριακοσίων εξήντα (360) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Ή ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών (Άρθρο 91 του ν. 4412/2016)
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας (άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς
και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16),

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΉΔΉΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,
τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και
ώρα 11:00πμ



Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή



Ήλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου (άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016).
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Ή
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες (Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017). Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Ή Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή ή την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισοδύναμες προσφορές. Ή κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών
των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες (Πρβλ. εδάφιο α
της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017). Κατά της
εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας.

3.2
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησης του. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
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Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (Βλ.
άρθρο 104 παρ. 2 και 3).
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Ή διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Ή αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Ή εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του ν. 4412/2016) η προθεσμία για
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (Πρβλ. άρθρο 361 του ν.
4412/2016).
Ή προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362
ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215) μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΉΔΉΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portaele Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών (Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ
56902/215).
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Ή προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΉΔΉΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Ή ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής (άρθρο 367 του ν. 4412/2016).
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017).
Ή άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Ή αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Ή άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά (Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016).
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Ή αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,
μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου (εδάφιο πέμπτο
περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) .
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Ή εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Ή τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.2. Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001,
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και
καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις του ν.2939/2001 όπως αυτός
τροποποιήθηκε με το ν.4496/2017. Ή τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή
μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών
(ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού,
στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Ή μη τήρηση
των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105
του ν. 4412/2016 .
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4.4

Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβους.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

4.5.1. Ή σύμβαση τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου (άρθρο 201 του ν. 4412/2016).
4.5.2. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται εφόσον δεν είναι ουσιώδεις και δεν
αλλιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και
πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίηση πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Άρθρο 133 του ν. 4412/2016)

4.6.1. Ή αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Ο Ανάδοχος δεν έχει σε καμία περίπτωση δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κανέναν περιορισμό
της ευθύνης του. Μόνο η Α.Α. έχει δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Ή πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.
Ή ανωτέρω πληρωμή δεν αφορά στο μέρος του προϋπολογισμού που σχετίζεται με το δικαίωμα
μελλοντικής σύναψης ειδικής σύμβασης συντήρησης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής
των υπό προμήθεια ειδών, το οποίο δεν εμπίπτει στο ΕΣΠΑ και καλύπτεται αποκλειστικά από εθνικούς
πόρους.
Ή πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν4013/2011 όπως ισχύει).
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.
ε) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο
3 παρ.ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν3580/2007 και
επανεμφανίζεται στο άρθρο 24 παρ.6 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-05-2010).
στ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει.
Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από την υπηρεσία.
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5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά
ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και όπως αναφέρεται στην 6.2 της
παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον
ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστρο φής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται
εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
5.2.2 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο (Άρθρο 207 του ν. 4412/2016) 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας
αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των
διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

(Άρθρο 205 του ν. 4412/2016)

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Ή εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
6.1.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύστημα του αξονικού τομογράφου 64 τομών σε χρονικό
διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών (φάσεων Α-Δ) όπως
αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 της παρούσης (Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος
παραλαβής υλικών).
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν.
4412/2016 και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016.
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, 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, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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 και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1 Ή παράδοση-παραλαβή του συγκροτήματος προϋποθέτει ορισμένες ενέργειες σε χρονική
αλληλουχία τόσο από την Ανάδοχο όσο και από τον Φορέα.
Οι ενέργειες (φάσεις) αυτές αναλυτικά είναι οι ακόλουθες :
ΦΑΣΗ Α
Τα γενικά σχέδια και γενικά στοιχεία που αφορούν την μελέτη όλων των μετατροπών , οικοδομικών και Ή/
Μ εγκαταστάσεων καθώς και ο έλεγχος της ενίσχυσης της ακτινοπροστασίας του χώρου που θα κριθούν
αναγκαίες στους χώρους εγκατάστασης των νέων συγκροτημάτων θα προσκομιστούν στο Νοσοκομείο με
μέριμνα του αναδόχου εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο, από την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της Σύμβασης, ώστε να λάβουν γνώση οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα ώστε να
εξασφαλιστεί η άνετη αναμονή – διακίνηση - εξυπηρέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών, ως και
λεπτομερή στοιχεία για την προστασία του χώρου, σε σχέση με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις
αποστάσεις, την διαχείριση τοξικών αποβλήτων κλπ.
Μέχρι την λήξη της ΦΑΣΗΣ Α ως άνω, ο ανάδοχος μπορεί να έχει αποξηλώσει με δικές του δαπάνες το
υφιστάμενο παλαιό συγκρότημα, να το έχει απομακρύνει από τον χώρο που είναι εγκατεστημένο και να το
έχει αποθέσει σε χώρο του Νοσοκομείου, που θα του υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Τα αποξηλωθέντα στοιχεία των παλαιών συγκροτημάτων θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν με
προσοχή και ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Οι εργασίες απεγκατάστασης των
παλαιών και εγκατάστασης των νέων συγκροτημάτων πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μη
διαταραχθεί η λειτουργία των άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου.
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ΦΑΣΗ Β
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με δική του φροντίδα και δαπάνες το αργότερο εντός εξήντα
(60) ημερών από την επομένη της λήξης της ΦΑΣΗΣ Α ανωτέρω τα εξής :




την ολοκλήρωση όλων των οικοδομικών και Ή/μ εγκαταστάσεων για την διαμόρφωση και
ετοιμασία των χώρων που του έχει υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση των
μηχανημάτων σύμφωνα με τα σχέδια που έχει προσκομίσει στην ΦΑΣΗ Α. Οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό οφείλουν να έχουν λάβει με επιτόπια επίσκεψη γνώση των συνθηκών του χώρου
εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να έχουν συμπεριληφθεί στην
προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.
Να γίνει έλεγχος της υπάρχουσας θωράκισης ακτινοπροστασίας του χώρου και βελτίωση,
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής αν απαιτηθεί ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των
ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία των νέων συγκροτημάτων
και θα έχει την πλήρη ευθύνη του συγκροτήματος που θα εγκαταστήσει.



Μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος του αξονικού τομογράφου, ο ανάδοχος υποχρεούται
με δικές του δαπάνες να προβεί στα εξής στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας αυτού , ο οποίος θα
διενεργηθεί από ακτινοφυσικό. Ή έκθεση του ακτινοφυσικού θα κατατεθεί στο Νοσοκομείο για τις
ενέργειές του , για την λήψη άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου.



Επίσης θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασύνδεση του
συστήματος αξονικής τομογραφίας με το Σύστημα Αποθήκευσης Αρχειοθέτησης , Θέασης και
Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων (PACS) του Νοσοκομείου που είναι το ENORAD της εταιρείας
iknowhow (IKH)

Μέσα στο διάστημα αυτό της ετοιμασίας και διαμόρφωσης των χώρων μπορεί να πραγματοποιηθεί και η
προσωρινή παραλαβή του νέου συγκροτήματος κατά τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6.2.2 στην παρούσα.
ΦΑΣΗ Γ
Ο ανάδοχος στον χρόνο που απομένει μέχρι την οριστική παραλαβή (περίπου πενήντα (50) ημέρες, όπως
προκύπτει από τις περιγραφείσες φάσεις) (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις
δικές του υποχρεώσεις όπως μεταφορά του νέου συγκροτήματος εντός του χώρου τοποθέτησης,
εγκατάστασή του, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού, και θέση σε λειτουργία του
νέου μηχανήματος, ολοκλήρωση της ενίσχυσης της ακτινοπροστασίας του χώρου αν απαιτηθεί και την για
την διασύνδεση του συστήματος αξονικής τομογραφίας με το Σύστημα Αποθήκευσης Αρχειοθέτησης,
Θέασης και Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων (PACS) του Νοσοκομείου.
ΦΑΣΗ Δ
Ή σειρά των ενεργειών κλείνει με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος από τον φορέα σύμφωνα με
το άρθρο 6.2.3 της παρούσης.
6.2.2 Ή προσωρινή παραλαβή του συγκροτήματος, θα γίνει από την προβλεπόμενη Επιτροπή Παραλαβής
(Ε.Π.) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το συγκρότημα καινούργιο και
συνοδευόμενο από ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη.
Ή προσωρινή παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει από την παραπάνω Ε.Π. εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την προσκόμισή του Δελτίου Αποστολής του συγκροτήματος στο χώρο του Νοσοκομείου.
Ή προσωρινή παραλαβή συνίσταται σε ποσοτική παραλαβή των προσφερόμενων ειδών σε αντιπαραβολή
και συμφωνία με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής-τιμολόγια, συντάσσεται δε
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής από την Ε.Π. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
6.2.3 Ή οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην
περίοδο των πενήντα (50) περίπου ημερών της ΦΑΣΗΣ Γ άνω (δοκιμαστική περίοδος). Στο διάστημα αυτό
ισχύουν και πρέπει να εκτελεστούν τα ακόλουθα :
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α. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως τις εργασίες που αναγράφονται στην παράγραφο 6.2.1,
όπως εγκατάσταση των νέων συγκροτημάτων στον χώρο που έχει επιλέξει, δεσμευτεί και καταδεικνύει
σαφώς το Νοσοκομείο, την δημιουργία τελικών προτάσεων και σχεδίων, συνδέσεις, ελέγχους, δοκιμές,
αποξήλωση και απόθεση των υφιστάμενων παλιών συγκροτήματος στον υποδειχθέντα χώρο, κλπ.
Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος και να το
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του
ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των
αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται
να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα
δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να
διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.
Ή παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση
δυνατότητες του συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και
όργανα μετρήσεων και ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, σε
πραγματικές συνθήκες.
Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και
λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς
ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία
και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο
φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.
Ή Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος υποχρεώνεται να
υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει
τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
β. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει την πλήρη εκπαίδευση του αντίστοιχου προσωπικού του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (χρήστες) επί της λειτουργίας του συγκροτήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των
δυνατοτήτων του, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει καταθέσει με την
προσφορά του, για τους χρήστες του μηχανήματος (ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Ή εν λόγω εκπαίδευση θα έχει διάρκεια για συστήματα Αξονικής Τομογραφίας,
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του
συγκροτήματος από τον ανάδοχο και άνευ πρόσθετης αμοιβής αυτού, και θα έχει ολοκληρωθεί με την
οριστική παραλαβή του συγκροτήματος.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδώσει σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση
της επαίδευσης του προσωπικού της.
γ. Με την λήξη του διαστήματος της δοκιμαστικής περιόδου και αφού η Ε.Π. του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
βεβαιωθεί ότι το συγκρότημα ανταποκρίνεται πλήρως και συμμορφώνεται στους όρους της διακήρυξης
και των τεχνικών προδιαγραφών, των τεχνικών σχεδίων και διαγραμμάτων και είναι απολύτως σύμφωνος
με την προσφορά του αναδόχου, μετά από λεπτομερείς ελέγχους σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα
εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες
με την διαδικασία εξετάσεων ή / και δοκιμές στις οποίες θα τον υποβάλλει αυτή κατά την κρίση της, θα
γίνει η οριστική παραλαβή αυτού και θα συνταχθεί το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας ο
ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει:
- Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
- Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) στην ελληνική γλώσσα.
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- Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος.
- Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους
κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (Parts Books) στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα.
6.2.4 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης:




Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανές σημείο προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, επιγραφή που
θα του υποδειχθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και θα εξασφαλίζει τη δημοσιότητα του έργου.
Να επικολλήσει αυτοκόλλητη ετικέτα επάνω στο μηχάνημα του Αξονικού Τομογράφου,
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ.
Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα του υποδείξει
το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.

Επίσης :
Εάν κατά την προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή του συγκροτήματος ανακύψουν προβλήματα,
δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας μπορεί να μειωθεί, δεν μπορεί όμως να
υλοποιηθεί μετά την ημερομηνία που θα ορίζεται στην σύμβαση, παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη της
Αναθέτουσας Αρχής. Γενικότερα, οποιεσδήποτε αλλαγές του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να γίνονται με
την σύμφωνη γνώμη Α.Α. και Αναδόχου και κατόπιν προέγκρισης από την ΕΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Ή Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Ή Α.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του συγκροτήματος μέχρι την
προσκόμιση του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και την υποβολή στην Υπηρεσία του αποδεικτικού προσκόμισης
(Δελτίου Αποστολής), ακόμη και την τοποθέτηση του συγκροτήματος (αποθήκευση με δική του ευθύνη)
στο χώρο που θα του έχει υποδείξει το Νοσοκομείο. Ακόμη η μεταφορά και η τοποθέτηση στο χώρο που
θα λειτουργήσει το συγκρότημα, θα γίνει με δική του ευθύνη. Παραλαβή δε θα γίνει δεκτή αν τα
προσφερόμενα είδη δεν είναι αυτά που προσφέρθηκαν και κατακυρώθηκαν.
6.2.5 H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα ΙΧ της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία οριστικής παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.
Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Ή επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής 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

Σελίδα 46

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

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.

6.3 Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και
ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό
Περιλαμβάνονται στις τιμές, εκτός από την δαπάνη αγοράς του μηχανήματος και οι δαπάνες
εκτελωνισμού του, το κόστος της ασφάλισης, της έκδοσης τυχόν απαιτούμενων πιστοποιητικών και όπως
αναλυτικά περιγράφονται στα Άρθρα 210 έως 212 του Ν4412/2016.

6.4

Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.4.1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε
τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.4.2 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες
κυρώσεις.
6.4.3 Ή επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.5

Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ.

6.6

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

(Άρθρο 215 του ν. 4412/2016) -

Συντήρηση

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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6.6.1 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας
Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ΄ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
συγκροτήματος, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Για την καλή λειτουργία του
προσφερόμενου συγκροτήματος κατά την περίοδο της εγγύησης καλής λειτουργίας που θα προτείνει με
την προσφορά του, ο Ανάδοχος υποχρεούται με την οριστική παραλαβή, να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ
της προμήθειας. Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία
υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α..:
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης
καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των δύο ετών και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων ετησίως. Ή εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του
προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος
πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του συγκροτήματος προερχόμενη από την συνήθη
και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά,
ακτινολογικές λυχνίες, κλπ., όπως προβλέπει το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ»
που περιέχεται στο Παράρτημα ΙΧ (Β) της απόφασης διακήρυξης και της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα. Ή εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου
λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένης και της λυχνίας) θα είναι
αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή
αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης
Αποφάσεων.
Αναλώσιμα είναι μόνο τα μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά και σύριγγες
εγχυτών για τα οποία δεν επιβαρύνεται ο ανάδοχος.
γ.- Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση
ετοιμότητας.
δ.- Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις και όροι και οι ίδιες
ποινικές ρήτρες με αυτές που ισχύουν κατά την περίοδο συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στα
άρθρα 1, 2 και 3 του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ» του Παραρτήματος ΙΧ (Β)
της διακήρυξης.
ε.- Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις
επικαιροποιήσεις του λογισμικού (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα
προγράμματα (software, hardware κλπ).
στ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας,
συντήρησης, βλάβης κλπ. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα V «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΉΣ»,.
ζ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ
πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν
και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
η.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε
όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με
πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την
συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και να δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και
προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης
ζήτησης της Υπηρεσίας.
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Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας του συγκροτήματος, με Έγγραφη Δήλωση του κατασκευαστή ή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC, την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σύμφωνα με το
εδάφιο 10 της παραγράφου 8 του παρόντος παραρτήματος ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.
Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον
συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τρεις (3) μήνες.
Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας κατατίθεται με την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού.
Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα
3 του Παραρτήματος VII της απόφασης διακήρυξης.
6.6.2

Εγγύηση Πλήρους Συντήρησης – Επισκευής.

Μετά την εκπνοή της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ακολουθεί η περίοδος πλήρους συντήρησης επισκευής. Ή περίοδος πλήρους συντήρησης- επισκευής διαρκεί τόσο διάστημα ώστε μαζί με την
προτεινόμενη από τον διαγωνιζόμενο διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, το συνολικό
προτεινόμενο διάστημα να ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα (10) έτη, αρχόμενο από την ημερομηνία
οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος, Έτσι, αν ο διαγωνιζόμενος προτείνει περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας δύο έτη, η προτεινόμενη περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευής που ακολουθεί πρέπει
να είναι οκτώ έτη, αν προτείνει περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας τρία έτη, η προτεινόμενη περίοδος
πλήρους συντήρησης - επισκευής που ακολουθεί πρέπει να είναι επτά έτη κοκ.
Για το διάστημα αυτό ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλάβει, εφόσον αποφασίσει σχετικά η Α.Α., την
πλήρη συντήρηση και την επισκευή του συγκροτήματος έναντι ετήσιας αμοιβής την οποία θα καθορίσει
οπωσδήποτε στην οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται
στην Οδηγία 93/42/EEC, την οποία θα περιλάβει στον επί μέρους φάκελο οικονομικής προσφοράς και η
οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα διακήρυξη καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην
Ελλάδα για service κλπ. Τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον
κατασκευαστικό οίκο, και συμπεριλαμβανομένων απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών λυχνιών, κλπ. θα
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά ,
στην προσφερόμενη ετήσια τιμή συντήρησης.
Ή τιμή αυτή δεν περιλαμβάνει τα αναλώσιμα τα οποία είναι: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί,
ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά και σύριγγες εγχυτών.
Ή πλήρης αυτή συντήρηση-επισκευή θα αναληφθεί με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Πλήρους
Συντήρησης-Επισκευής, της οποίας η διάρκεια είναι ετήσια και της οποίας η ανανέωση επαφίεται στην
διακριτική ευχέρεια του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και σχέδιο της περιέχεται στο συνημμένο Παράρτημα Ή΄ της
απόφασης διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι το κόστος της πλήρους συντήρησης-επισκευής για την ως άνω προτεινόμενη περίοδο
από την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του
έργου, και δεν βαρύνει σε πόρους το Ε.Π Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος -Ιόνιοι Νήσοι και δεν
συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
Το ανώτερο κόστος της πλήρους συντήρησης – επισκευής ετησίως θα είναι: 60.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
24%.
Κατά την διάρκεια της περιόδου πλήρους συντήρησης – επισκευής θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας,
συντήρησης, βλάβης κλπ. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα V «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΉΡΥΞΉΣ»,


Για την ακριβή τήρηση των όρων πλήρους συντήρησης και επισκευών κατά την διάρκεια της
περιόδου πλήρους συντήρησης - επισκευής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική
Επιστολή Συντήρησης σε αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας ύψους ίσου
με το 10% της αντίστοιχης ετήσιας συμβατικής αμοιβής, Ή Εγγυητική Επιστολή Συντήρησης θα
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παραμένει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, για το οποίο προορίζεται το συγκρότημα, μέχρι την αντικατάσταση
της από την αντίστοιχη του επόμενου έτους.


Για την περίοδο πλήρους συντήρησης - επισκευής ο διαγωνιζόμενος θα δηλώνει αναλυτικά, με
Έγγραφη Δήλωση την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε
να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο, πως θα καλύψει τις απαιτήσεις της Α.Α. όπως αυτές
αναφέρονται στο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ που περιέχεται στο
Παράρτημα ΙΧ (Β) της διακήρυξης.



Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής πλήρους συντήρησης-επισκευής για την καλή
εκτέλεση της σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής θα είναι διάρκειας ενός έτους και ενός
μηνός.



Ή Εγγυητική Επιστολή Πλήρους Συντήρησης - Επισκευής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος VII της απόφασης διακήρυξης.

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της προμήθειας Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει
στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας,
στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή
μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας . Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.
Ο ΔΙΟΙΚΉΤΉΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ ΦΟΙΒΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από XENOFON KAVVADIAS
Ημερομηνία: 2018.08.29 15:59:44 EEST

Σελίδα 50

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αξονικού τομογράφου 64
τομών, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – Συνοπτικά Στοιχεία
Αναθέτουσα Αρχή

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ “Αγία Ειρήνη”
Εθνική οδός Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή
Κοντόκαλι, Κέρκυρας ΤΚ 49100
Τηλέφωνο : ++30–26613 60641 & 26613 60538 (Τμήμα
Προμηθειών)
Φαξ : ++30–26610 81086 (Τμήμα Προμηθειών)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο : grpromit@1690.syzefxis.gov.gr
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ (URL): HTTP://www.gnkerkyras.gr

Τίτλος έργου

Προμήθεια και Εγκατάσταση
Τομογράφου 64 τομών

Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

Τόπος παράδοσης

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

ενός

(1)

Αξονικού

NUTS: EL622
Είδος Σύμβασης

Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού

Ταξινόμηση κατά CPV

CPV: 33115000-9

Είδος Διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός άνω των ορίων
(Διεθνής) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής.

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 483.870,97€ ΦΠΑ:
116.129,03€).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:
9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.

Μονάδα Μέτρησης

Τεμάχιο

Δείγμα

Δεν απαιτείται

Ποσότητα

Ένα

Φορέας Χρηματοδότησης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Κωδικός Πράξης (κωδικός
εναρίθμου) 2017ΕΠ02210013, Κωδικός ΣΑ ΕΠ0221,
Κωδικός ΟΠΣ 5007645.
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους σε
ποσοστό 15%.
Χρόνος Διενέργειας

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής προσφορών:
Παρασκευή 05/10/2018, Ώρα 15:00
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης προσφορών:
Παρασκευή 12/10/2018, Ώρα 11:00πμ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω της
διαδικτυακής πύλης .promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από
την αρμόδια επιτροπή μετά από τέσσερεις (4) ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Τόπος Διενέργειας

Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (Τμήμα Προμηθειών) μέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ

Χρόνος Ισχύς Προσφορών

360 ημέρες

Διάρκεια Σύμβασης

120 ημέρες

Ημερομηνία Αποστολής Δημοσίευσης
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

στην

Επίσημη 27/08/2018

Ημερομηνία Δημοσίευσης στον Τύπο

29/08/2018 & 02/09/2018

Κρατήσεις

Υπόκεινται στις υπέρ Δημοσίου και υπέρ τρίτων νόμιμες
κρατήσεις

Φόρος Εισοδήματος

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν 2198/94






Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του συστήματος: Αναλυτικά όπως αυτά περιγράφονται
στο παράρτημα V “Τεχνικές προδιαγραφές – φύλλο συμμόρφωσης ”
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του συστήματος
αξονικής τομογραφίας 64 τομών θα γίνει εντός 120 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης προ μήθειας και εγκατάστασης .
Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας (Εθνική οδός Κέρκυρας –
Παλαιοκαστρίτσας, περιοχή Κοντόκαλι, Κέρκυρας ΤΚ 49100)







Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης: Ή διαδικασία παραλαβής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της παρούσης.
Εκπαίδευση προσωπικού: Ή εκπαίδευση του προσωπικού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το
παράρτημα II παρ. 4.
Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη: Ή εγγύηση – τεχνική υποστήριξη αναγράφονται αναλυτικά στο
παράρτημα II παρ. 3.
Παρατάσεις: όπως αναλυτικά περιγράφεται στη παράγραφο 6.1.1. ( άρθρο 206 του Ν.4412/2016)
Τροποποίηση Σύμβασης: όπως περιγράφεται στη παράγραφο 4.5 της παρούσας.
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ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ή σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο της Πράξης: «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Αξονικού
Τομογράφου 64 τομών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. Πρωτ. 1080/18-05-2017 και
έχει λάβει κωδικό MIS/ΟΠΣ 5007645.
Ή παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης Ε.Τ.Π.Α.) σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 15%.
Ή εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 483.870,97€ ΦΠΑ: 116.129,03€).
Η ανωτέρω αξία δεν αφορά στο μέρος του προϋπολογισμού που σχετίζεται με το δικαίωμα μελλοντικής
σύναψης ειδικής σύμβασης συντήρησης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής των υπό
προμήθεια ειδών, το οποίο δεν εμπίπτει στο ΕΣΠΑ και καλύπτεται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.
Ή δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 9349 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2018 του Φορέα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το παρόν Παράρτημα περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με
τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης θα εκτελεσθεί η παρούσα προμήθεια του συγκροτήματος,
αποτελεί δε αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
1.1 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του συγκροτήματος και να το
παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του
ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του
ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των
αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που διαθέτει. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει
αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της
προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα
συμφέροντα του Δημοσίου.
1.2 Ή παραλαβή του συγκροτήματος (οριστική ποιοτική και ποσοτική) θα γίνει με την εγκατάσταση και σε
κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως ειδικότερα ορίζεται από την σχετική κείμενη νομοθεσία και τα
υπόλοιπα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. Οι περιγραφόμενες στη σύμβαση δυνατότητες του
συγκροτήματος θα ελεγχθούν σε κάθε περίπτωση με τα απαιτούμενα εργαλεία και όργανα μετρήσεων και
ελέγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό σε πραγματικές συνθήκες.
1.3 Όλα τα είδη και υλικά, που θα προσκομίσει ο ανάδοχος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση και
πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια συγκροτήματος, πρέπει να είναι καινούργια αμεταχείριστα χωρίς
ελαττώματα και να ικανοποιούν όλους τους όρους σύμβασης, που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία &
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του.
1.4 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των υλικών ήθελε ζητήσει ο
φορέας για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους.
1.5 Ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο ανάδοχος υποχρεώνεται
να υπακούσει σε οποιεσδήποτε εντολές των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει
τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του.
1.6 Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην αρχική προσφορά, καθορίζεται από
την ημερομηνία που ορίζεται στην διακήρυξης, ήτοι σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
2. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΠ.

ΛΟΙΠΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ,

2.1 Άπαντα τα σχετικά συνυποβαλλόμενα με την προσφορά στοιχεία από τους «προμηθευτές», και κύρια
τα στοιχεία τα οποία κρίνονται, όπως τεχνική περιγραφή, γενικοί-ειδικοί όροι, εγχειρίδια λειτουργίας,
φύλλο/α συμμόρφωσης, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις για το εξειδικευμένο τεχνικό ή εκπαιδευτικό
προσωπικό, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής ανταλλακτικών, εξασφάλιση μακρόχρονης παροχής
υπηρεσιών, εγκατάστασης, service, εκπαίδευσης κλπ. εγγυήσεις ή καλύψεις τεχνικής ή οικονομικής φύσης
κλπ. στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην διακήρυξη, προκειμένου να κριθούν, χαρακτηρισθούν και
αξιολογηθούν πρέπει να είναι οπωσδήποτε επιβεβαιωμένα-τεκμηριωμένα από τον αντίστοιχο
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται
στην Οδηγία 93/42/EEC, ο οποίος θα διαθέτει οπωσδήποτε και την αναγκαία οικονομοτεχνική ανάπτυξηυποδομή στην Ελλάδα.
Επίσης θα υποβληθεί οργανόγραμμα του προμηθευτή, το οποίο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες (για τα
αντίστοιχα είδη).
Στοιχεία φωτοτυπημένα, αόριστα, ελλιπή ή ασαφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
Στο περιεχόμενο των πάσης φύσεως βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών, ή δικαιολογητικών, ή εγγυήσεωνκαλύψεων (χρονικές – ποιοτικές – ποσοτικές - παροχής όρων συντήρησης – ανταλλακτικών - αναλωσίμων
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κλπ.), τα οποία θα αναφερθούν & κατατεθούν από τους «προμηθευτές» για την αξιολόγηση,
βαθμολόγηση, προμήθεια – εγκατάσταση – παράδοση – εκπαίδευση - διασφάλιση συντήρησης,
εγγυήσεων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων, εκπαιδευμένου (τεχνικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού) κλπ.,
και τα οποία θα είναι πρωτότυπα, θα περιλαμβάνονται πλήρη στοιχεία, κατά περίπτωση, του
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται
στην Οδηγία 93/42/EEC, (Διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax, κλπ.) και του υπογράφοντος Νόμιμου Εκπροσώπου
του προμηθευτή (όνομα - ιδιότητα).
Ή ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΉΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΜΟΡΦΉ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΉ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ).
3. ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

3.1 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,
με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την
συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Ή σύνθεση του συνεργείου συντήρησης καθώς και τα τυπικά
κλπ. προσόντα των απασχολουμένων θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στην προσφορά, στον φάκελο
τεχνικής προσφοράς, καθώς και τα αντίστοιχα διακριβωμένα προς τις ανωτέρω ενέργειες συντήρησηςεπισκευής όργανα.
Ασάφειες ή αοριστίες, ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους
εγγυήσεων ή τη συντήρηση, τα οποία είναι στοιχεία που χαρακτηρίζονται, απαράβατοι όροι, οδηγούν σε
απόρριψη των προσφορών.
3.2 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συγκροτήματος για δύο (2)
τουλάχιστον χρόνια από την οριστική παραλαβή του (περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας) κατά τους
όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις, ως και την εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών
(συμπεριλαμβανομένης και της λυχνίας) για δέκα τουλάχιστον (10) συνολικά έτη από την οριστική
παραλαβή του, με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC. Σε περίπτωση προσφοράς της
εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών, η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται
με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον
αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα
ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου συγκροτήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και
δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά, κλπ., όπως προβλέπει το
συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής (Παράρτημα ΙΧ (Β)) της απόφασης
διακήρυξης), εκτός αναλωσίμων που αναφέρεται στη διακήρυξη ότι εξαιρούνται. Στην πλήρη εγγύηση
περιλαμβάνεται υποχρέωση του διαγωνιζόμενου και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σύμφωνα με τις
οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας, ότι
δηλαδή ακριβώς προβλέπει το σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης - επισκευής.
ΚΑΤΑ ΤΉΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΉΣ ΕΓΓΥΉΣΉΣ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΉΤΡΕΣ ΤΉΣ ΣΥΜΒΑΣΉΣ
ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΉΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΉΣ :
1 (ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ), 2 (ΠΡΟΛΉΠΤΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΏΝ – ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΉΤΟΠΟΙΉΣΉΣ), ΚΑΙ 3
(ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΉΤΡΕΣ).
3.3 Κατά τη διάρκεια τόσο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας όσο και της περιόδου πλήρους
συντήρησης-επισκευής, θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης κλπ. που θα
παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρό ή ηλεκτρονικό)
και τον τεχνικό του αναδόχου. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτια τους και οι ενέργειες
αποκατάστασής του από τον ανάδοχο καθώς και η διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του
συγκροτήματος.
Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν για το είδος της και θα στέλνεται
Fax, οπότε από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας (με την τήρηση των οριζόμενων του Σχεδίου
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Πλήρους Σύμβασης Συντήρησης-Επισκευής – Παράρτημα ΙΧ (Β)) θα αρχίζει να μετρά ο χρόνος
ακινητοποίησης. Στο τέλος εκάστου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες
ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του συγκροτήματος και θα ισχύσει ότι προβλέπει το
συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης – επισκευής.
3.4 Κατά την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει πλήρη
σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην Ελληνική ή
στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα
σχεδιαγράμματα των επιμέρους τμημάτων του συγκροτήματος.
3.5 Μετά τη λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον το
επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να αναλάβει τη συντήρηση και την επισκευή του όλου συστήματος
(περιλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού), μέχρι τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την
οριστική παραλαβή του συγκροτήματος σε κατάσταση λειτουργίας, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την
οποία θα έχει καθορίσει οπωσδήποτε στην αρχική οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη
έγγραφη δήλωση-εγγύηση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, η οποία θα κατατεθεί μετά της
προσφοράς και θα αναφέρεται στην αντίστοιχη Διακήρυξη, ως και στο υφιστάμενο τεχνικό δυναμικό στην
χώρα μας για service κλπ, με βάση το συνημμένο σχέδιο σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής.
3.6 Σχετικά με την παροχή εγγυήσεων από τον ανάδοχο για την τήρηση των όρων της σύμβασης
προμήθειας και συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα :
α. Κατά την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας ο ανάδοχος υποχρεώνεται να αντικαταστήσει την
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό με άλλη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης όλων των
όρων της σύμβασης, ίση με το πέντε τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας του υπό προμήθεια
συγκροτήματος (χωρίς Φ.Π.Α.).
β. Με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ύψους ίσου με το 2%
της συμβατικής αξίας του παραληφθέντος συγκροτήματος (χωρίς τον ΦΠΑ).
γ. Μετά την εκπνοή του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας ο ανάδοχος υποχρεώνεται, εφόσον θα
του έχει ανατεθεί κατά τα ανωτέρω η πλήρης συντήρηση-επισκευή με την υπογραφή της σχετική
σύμβασης, να αντικαταστήσει την ως άνω εγγυητική επιστολή, με άλλη τήρησης των όρων πλήρους
συντήρησης και επισκευής, ίση με δέκα τις εκατό (10%) της αντίστοιχης ετήσιας συμβατικής αμοιβής
συντήρησης-επισκευής. Ή εγγυητική αυτή επιστολή πλήρους συντήρησης – επισκευής θα παραμείνει
μέχρι την αντικατάσταση της από την αντίστοιχη του επόμενου έτους, στο φορέα για τον οποίο
προορίζεται το είδος. Ή αμοιβή για την συντήρηση θα καταβάλλεται στο τέλος της ετήσιας διάρκειας
πλήρους συντήρησης - επισκευής και αφού θα έχουν αφαιρεθεί τυχόν ρήτρες.
δ. Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, προς τον
ανάδοχο, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός
της απαιτούμενης δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του συγκροτήματος, με τους ίδιους ζητούμενους
όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.
4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ –ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

4.1 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλλει με ποινή αποκλεισμού, οπωσδήποτε μετά της
προσφοράς του (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα
αντίστοιχα στοιχεία να αξιολογηθούν – βαθμολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης
εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους
χρήστες η κανονική λειτουργία του συγκροτήματος και ταυτόχρονα να προστατεύεται η Δημόσια Υγεία με
την χρησιμοποίηση των αναγκαίων εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων :
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α. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation
Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες
εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά την παράδοση του συγκροτήματος,
ενώ στην αρχική προσφορά (στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην Αγγλική
και κατά προτίμηση και στην Ελληνική.
β. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – φυσικούς - τεχνολόγους) όπως
και για τους τεχνικούς του τμήματος βιοϊατρικής τεχνολογίας (ένας τεχνικός τουλάχιστον θα
εκπαιδευτεί )ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα
4.2 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να αναφέρει ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν
και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης,
κλπ) για την υποστήριξη των προσφερομένων ειδών και επίδειξη – εκμάθηση του προσωπικού του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρών – φυσικών - τεχνολόγων) τόσο επί της λειτουργίας των ειδών όσο και επί των
δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και ανάπτυξης της απόδοσής των,
ποιοτικής και ποσοτικής.
Το υπόψη εκπαιδευτικό ως και το τεχνικό προσωπικό θα αναφερθούν χωριστά με τον αντίστοιχο χρόνο
ενασχόλησής τους, τα προσόντα, εκπαίδευση κλπ και θα συνυποβληθούν σχετικά πιστοποιητικά ειδικής
προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ώστε να
τεκμηριώνεται η καταλληλότητά τους, αντίστοιχα, για την πλήρη εκπαίδευση ιατρών / φυσικών /
τεχνολόγων επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των
ειδών ενώ για το τεχνικό προσωπικό ή καταλληλότητα του για εγκατάσταση, service κλπ των υπόψη
ειδών.
Ή υπόψη εκπαίδευση του προσωπικού (ιατρών – φυσικών – τεχνολόγων) θα είναι διάρκειας τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, άνευ πρόσθετης αμοιβής του αναδόχου, με έναρξη μετά την
εγκατάσταση του συγκροτήματος, και θα έχει ολοκληρωθεί πριν την οριστική παραλαβή αυτού.
Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω
εκπαίδευση για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,
μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
4.3 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης
περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική
παραλαβή του συγκροτήματος, να παράσχει επί πλέον μία τουλάχιστον ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από
αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης
μεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού (ιατρών, φυσικών τεχνολόγων κλπ.).
4.4 Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το προσωπικό της παραγράφου 4.2, πρέπει στην
προσφορά να υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του στην
Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ότι η εκπαίδευση θα γίνει από δικό του
εξειδικευμένο προσωπικό στην ΕλλΜετά το πέρας της εκπαίδευσης η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδώσει
σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση της επαίδευσης του προσωπικού της.ηνική γλώσσα και με τους
όρους που αναφέρονται στο παρόν άρθρο 4.
4.5 Μετά το πέρας της εκπαίδευσης η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδώσει σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση
της επαίδευσης του προσωπικού της.
5. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE

5.1 Τα ανταλλακτικά συμπεριλαμβανομένων απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών λυχνιών κλπ. (ΣΕ
ΟΠΟΙΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ), περιέχονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με τα πάσης φύσεως
υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής του συγκροτήματος
μετά του παρελκόμενου εξοπλισμού. Εξαιρούνται τα αναλώσιμα.
5.2 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων ανταλλακτικών και κύρια
τη διάθεση αυτών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του
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συγκροτήματος με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, επί δέκα (10) τουλάχιστον συνολικά έτη. Ή ανάλογη
δέσμευση θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του κατασκευαστή ή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC, στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, για την αξιολόγηση της προσφοράς, δεδομένου
ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την ομαλή, απρόσκοπτη και μακρόχρονη
λειτουργία του συγκροτήματος.
5.3 Στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς, πέρα από την βασική σύνθεση του προσφερόμενου
συγκροτήματος θα αναγράφονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία,
συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος.
6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

6.1 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην οικονομική προσφορά να αναφέρει την συγκεκριμένη ετήσια τιμή
των εξόδων πλήρους συντήρησης - επισκευής (ως 5.1 ανωτέρω), οπωσδήποτε με ποινή αποκλεισμού, για
το πρώτο έτος, μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, (ανεξάρτητα των λοιπών όρων
εγγύησης κάθε προσφοράς οι οποίοι θα αξιολογηθούν κατά περίπτωση). Στη συνέχεια η τιμή θα
αναπροσαρμόζεται - αναθεωρείται ετήσια, και εφόσον το επιθυμεί η Α.Α., ως κατωτέρω περιγράφεται
μέχρι συμπληρώσεως συνολικά δεκαετίας από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος.
6.2 Ή προσφερόμενη αρχική ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης-επισκευής (Τ1) για το πρώτο έτος μετά από
την λήξη της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και θα
αναθεωρείται-αναπροσαρμόζεται ανά έτος, και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από την οριστική
παραλαβή του συγκροτήματος, με συγκεκριμένο ποσοστό αναπροσαρμογής επί της τιμής της ετήσιας
πλήρους συντήρησης-επισκευής του προηγούμενου έτους, ώστε να προκύπτει η αναγκαία κατά
περίπτωση νέα ετήσια τιμή. Το ποσοστό (%) αυτό αναπροσαρμογής και για κάθε έτος, θα ισούται με το
ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ για την αντίστοιχη προηγούμενη
12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλ. για τον μήνα υπογραφής της νέας ετήσιας σύμβασης εν σχέσει με
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), και το οποίο ποσοστό δημοσιεύεται στον δικτυακό της
τόπο .
6.3 Οι οικονομοτεχνικοί όροι ή προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε προσφορά, όταν αφορούν σε
παροχή στοιχείων κλπ. για τον υπολογισμό, για μια δεκαετία, των συνολικών εξόδων πλήρους συντήρησης
- επισκευής, θα πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστον τις επιμέρους απαιτήσεις της
διακήρυξης, ως προς τα περιλαμβανόμενα στη συντήρηση και ως προς τα τεχνικά στοιχεία εγγυήσεωνκαλύψεων των υλικών, ώστε τελικά να καθίσταται δυνατή αφενός η αξιολόγηση - βαθμολόγηση των
τεχνικών όρων ή απαιτήσεων και αφετέρου η διαμόρφωση συμψηφιστικά της συνολικής τιμής πλήρους
συντήρησης - επισκευής, για μια δεκαετία.
7. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1 Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες και δεόντως
υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τεχνικές ή πληρότητας, βεβαιώσεων κλπ. που
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Τα στοιχεία των προσφερομένων συγκροτημάτων κλπ. πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένα ώστε να
παρέχεται η ευχέρεια βαθμολόγησης, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών των
προσφερομένων ειδών, σε σύγκριση με τις τεχνικές κλπ. απαιτήσεις της διακήρυξης, των ποιοτικών,
ποσοτικών, λειτουργικών αποδόσεων και πλεονεκτημάτων των ειδών, ως επίσης των εγγυήσεων, της
τεχνικής υποδομής για παροχή υπηρεσιών και της εξασφάλισης – προμήθειας ανταλλακτικών ή
αναλωσίμων, της δυνατότητας για παροχή εκπαίδευσης για τις λειτουργικές ανάγκες ή τις ανάγκες
παροχής υπηρεσιών σέρβις κλπ.
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7.2 Ο επί μέρους φάκελος της ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε πλήρη αναλυτική
«Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή (ανά κεφάλαιο και
παράγραφο) με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.
Επίσης θα συνυποβάλλεται πλήρες «Φύλλο Συμμόρφωσης – Τεκμηρίωσης» με βάση το προτυπωμένο
έντυπο του Παραρτήματος V της απόφασης διακήρυξης, το οποίο θα περιλαμβάνει με πληρότητα για το
σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις απαντήσεις (ανά πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών)
σε πλήρη ανταπόκριση – παραπομπή, για τεκμηρίωση, στα συνημμένα τεχνικά εγχειρίδια και τα
συνυποβαλλόμενα prospectus ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική
αξιολόγηση. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα
απαντούν μονολεκτικά ΝΑΙ ή συμφωνούμε κλπ. χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία
μεταξύ κειμένου, ανά παράγραφο και prospectus, θα αποκλείονται.
Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά
χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερομένων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή
για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κλπ θα πρέπει
απαραίτητα :
α. Να είναι πρωτότυπες (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του
στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία. 93/42/EEC.
β. Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος,
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης και
γ. Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική
7.3 Προσφορές οι οποίες στην ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ή στο ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ – ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉΣ κλπ.
θα είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν θα πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, για
τεκμηρίωση, θα χαρακτηρίζονται με ουσιώδεις αποκλίσεις και θα αποκλείονται της περαιτέρω
διαδικασίας αξιολόγησης.
7.4 Για διευκόλυνση και διασφάλιση της διαδικασίας αξιολόγησης, το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής
Προσφοράς (ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ, ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ – ΤΕΚΜΉΡΙΏΣΉΣ, ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
κλπ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΤΙΚΑ, ΔΉΛΏΣΕΙΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ – ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) θα υποβάλλονται
οπωσδήποτε σε δύο πλήρεις σειρές, σε χωριστούς φακέλους – ντοσιέ με αρίθμηση του περιεχομένου
κάθε φακέλου και αντίστοιχο ευρετήριο και σε ηλεκτρονική μορφή επί ποινή αποκλεισμού.
7.5 Οι συμμετέχοντες πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν με την προσφορά (στον επί μέρους
φάκελο τεχνικής προσφοράς) και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO (ΕΝ ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με
πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 : 2003 για την τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), τα πιστοποιητικά σήμανσης CE για τον προσφερόμενο
εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε. (Οδηγία
93/42/EEC, όπως ισχύει σήμερα) και την βεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ. 1348
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας: Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής
διανομής ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων (ΦΕΚ 32Β/16-1-2004).
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

8.1 Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του συγκροτήματος μέχρι την προσκόμισή
του και την υποβολή στην Υπηρεσία του θεωρημένου αποδεικτικού προσκόμισης κατά το άρθρο 16.5 του
Παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης διακήρυξης.
8.2 Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
8.3 Τα κατατιθέμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), όταν αυτά ζητούνται, πρέπει να επαληθεύουν τα
τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυθεντικά
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επίσημα πρωτότυπα (όχι φωτοτυπίες) του κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει να είναι αυτά που
χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων
του στις αγορές (ιδιωτικές και Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του.
8.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει
στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνυπογραφεί με το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας Σύμβασης σε
οποιονδήποτε τρίτο.
8.5 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ.
8.6 Ή Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών (άρθρο
51 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ).
8.7 Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο Τελωνείο και σε
κάθε άλλη Αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ από τους δασμούς κλπ.
8.8 Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται (έστω και αν εκ παραδρομής δεν
αναφέρεται) ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.Σ.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ.
σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 και τη Διακήρυξη.
Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου Ε.Ε.Ε.Σ., οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Αναθέτουσα Αρχή επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να
εκμεταλλευτούν την υπηρεσία Ε.Ε.Ε.Σ. της Ε.Ε.
Για τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς θα εισάγουν στη διαδικτυακή υπηρεσία της Ε.Ε. στη
διεύθυνση htps://ec.europa.eu/growth/tools-dataeases/espd το αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι
αναρτημένο στο πεδίο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΉΔΉΣ και θα το συμπληρώσουν.
Μόλις το συμπληρώσουν, θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα
επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους οικονομικούς φορείς και στη
συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του ΕΣΉΔΉΣ.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
htp://www.eprocurement.gov.gr/weecenter/iles/anakoinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να
δηλώνει ότι:
α) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
β) Ή προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
δ) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
ε) Συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ

Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλεται ηλεκτρονικά η
Τεχνική Προσφορά – Φύλλο Συμμόρφωσης. Ή Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό
αρχείο .pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία.
Στοιχεία ή/και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος που δεν φέρουν ψηφιακή
υπογραφή του οικονομικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική
υποβολή.
Οι προσφορές για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές και να αξιολογηθούν θα πρέπει με ποινή
αποκλεισμού της προσφοράς, να είναι πλήρεις, σαφείς, αναλυτικές, τεκμηριωμένες δεόντως
υπογεγραμμένες και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις (τεχνικές, πληρότητας περιεχομένου, βεβαιώσεων
κ.λπ.) που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη.
Ή Τεχνική Προσφορά – Φύλλο Συμμόρφωσης θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων
ειδών και τεχνικά φυλλάδια prospectus της εταιρίας κατασκευής τους, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις,
δηλώσεις από τα εργοστάσια κατασκευής
Ο προσφέρων δύναται να υποβάλει τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον
κατασκευαστικό οίκο, (οπότε και δεν θα απαιτείται η έντυπη προσκόμισή τους εντός του ως άνω
τριημέρου). Σε αντίθετη περίπτωση, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) θα πρέπει να συνοδεύονται από
υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα
αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων του
κατασκευαστικού οίκου, (οπότε και σε αυτή την περίπτωση δεν θα απαιτείται η έντυπη προσκόμισή τους
εντός του ως άνω τριημέρου).
Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. ανταλλακτικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κ.λπ.) στον
φάκελο τεχνικής προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης.
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Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες καταθέτουν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά για τεχνικά
χαρακτηριστικά ή δυνατότητες των προσφερόμενων ειδών ή για το εκπαιδευτικό ή τεχνικό προσωπικό ή
για τις εγγυήσεις – καλύψεις χρονικές – λειτουργικές ή για σέρβις ή για ανταλλακτικά κ.λπ. θα πρέπει
απαραίτητα:
α) Να είναι πρωτότυπες (όχι φωτοτυπίες) του μητρικού κατασκευαστικού οίκου.
β) Να αναγράφονται πλήρη στοιχεία του εκδότη, του υπογράφοντος και του νόμιμου εκπροσώπου (τίτλος,
διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ) για δυνατότητα επαλήθευσης.
γ) Να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
δ) Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από πίνακα
περιεχομένων (ευρετήριο), στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την
αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η
γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο
υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να θέτει σχετική σήμανση με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος
και να ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε αντίθετη
περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Ή έννοια της
πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει
τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.
Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται με τον τρόπο που περιγράφεται και
θα περιλαμβάνει τα εξής:
Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία :
1. Πίνακα περιεχομένων (ευρετήριο) με τα στοιχεία του φακέλου τεχνικής προσφοράς.
2. Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για το προσφερόμενο συγκρότημα.
3. Πίνακας «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ» ο οποίος περιέχεται στο
ΠΑΡΑΡΤΉΜΑ V της παρούσας διακήρυξης, για το προσφερόμενο συγκρότημα.
Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία των στηλών ΑΠΑΝΤΉΣΉ ΥΠΟΨΉΦΙΟΥ και
ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ του Πίνακα «ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΉΣ» των τεχνικών
προδιαγραφών όπου αντίστοιχα: α) ακολουθώντας τη σειρά, θα σημειώνει την απάντηση που έχει τη
μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΑΝΑΠΤΥΞΉ/ΝΑΙ - ΑΝΑΠΤΥΞΉ αν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την
προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος και β) θα συμπληρώσει όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης
ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ όπου θα αναφέρει την σελίδα/-δες της τεχνικής προσφοράς όπου ανευρίσκεται η
αντίστοιχη αναλυτική περιγραφή και η τεκμηρίωση.
Οι Απαντήσεις των προσφερόντων στο φύλλο συμμόρφωσης των Τεχνικών Προδιαγραφών πρέπει να είναι
τεκμηριωμένες και με παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά.
4. Μετά από το Φύλλο Συμμόρφωσης, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάψει τα απαραίτητα τεχνικά
φυλλάδια κατασκευαστών (prospectus), αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού ή του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας, αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης, οδηγίες και
εγχειρίδια χρήσεως, συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα
σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CD, δικαιολογητικά και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο
διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου συγκροτήματος με τις απαιτήσεις των
τεχνικών προδιαγραφών και με τις λοιπές υποχρεώσεις και όρους, ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από
την αρμόδια επιτροπή.
5. Έγγραφη δήλωση, στην οποία οι διαγωνιζόμενοι αναφέρουν τις επιχειρηματικές μονάδες
(εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο συγκρότημα καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά
σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου του κατασκευαστικού
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οίκου προς το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από τον ίδιο τον
κατασκευαστικό οίκο (στον οποίο ανήκει ή ο οποίος εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος) και ότι ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεχθεί έναντι τους την
εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον ανάδοχο υπέρ του οποίου
έγινε η αποδοχή.
Ή δήλωση θα συμφωνεί με το ακόλουθο υπόδειγμα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΑ/ΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1
κοκ
Ή συσκευή αξονικής τομογραφίας θα είναι το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής του κατασκευαστή, γι
αυτό το λόγο οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν το πρώτο έτος κυκλοφορίας του.
Προσφορά στην οποία δεν θα αναφέρονται τα παραπάνω , θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την
υποβολή της προσφορά απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε.
6. Πλήρες εγχειρίδιο με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του μητρικού κατασκευαστικού οίκου
(Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις
αντίστοιχες εφαρμογές στην Αγγλική ή/και στην Ελληνική γλώσσα
7. Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης :
α) για τους τεχνικούς του τμήματος ΒΙΤ του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τουλάχιστον ένας ανά συγκρότημα τεχνικός
θα εκπαιδευτεί και θα παρακολουθήσει την εκπαίδευση που θα γίνει από τους τεχνικούς του αναδόχου ).
β) για τους χρήστες (ιατρούς – φυσικούς - τεχνολόγους) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, επί της λειτουργίας του
συγκροτήματος και επί της πλήρους εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων του, ως και αντίγραφο των
αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.
Για να τεκμηριώσει τα άνω ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να διαθέσει στην
Ελλάδα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό (πέραν και ανεξάρτητα του αντίστοιχου τεχνικού
προσωπικού για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, κλπ, για την επίδειξη – εκπαίδευση του
προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (όπως ιατρών – φυσικών - τεχνολόγων) τόσο επί της λειτουργίας των
ειδών όσο και επί των δυνατοτήτων αποτελεσματικότερης και επωφελέστερης εκμετάλλευσης και
ανάπτυξης της απόδοσής των, ποιοτικής και ποσοτικής.
Για την εκπαίδευση της περίπτωσης β άνω, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιθυμεί αυτή να πραγματοποιηθεί σε δύο
χρόνους, πρώτα για τις απλές εξετάσεις ρουτίνας και σε δεύτερο χρόνο για τις πιο εξειδικευμένες
εξετάσεις. Επιπλέον το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ επιθυμεί ο αριθμός των χρηστών του που θα εκπαιδευτούν να
είναι τουλάχιστον δέκα (10) άτομα για το σύστημα της αξονικής τομογραφίας ήτοι: ιατροί του
τμήματος τέσσερα (4) άτομα και (6) άτομα τεχνολόγοι.
Το υπόψη εκπαιδευτικό προσωπικό για τις περιπτώσεις α και β άνω, θα αναφερθεί σε χωριστές εκθέσεις
με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής τους, τα προσόντα, την εκπαίδευση κλπ. ενώ θα συνυποβληθεί με
το πρόγραμμα εκπαίδευσης και σχετικό πιστοποιητικό ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης και αντίστοιχης
εξουσιοδότησης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του, για την
πλήρη εκπαίδευση ιατρών / χειριστών / τεχνικών επί της λειτουργίας των μηχανημάτων και της πλήρους
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εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ειδών. Ή υπόψη εκπαίδευση των χρηστών (ιατρών – φυσικών –
τεχνολόγων) θα είναι συνολικής διάρκειας:
Για συστήματα Αξονικής Τομογραφίας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, άνευ
πρόσθετης αμοιβής του διαγωνιζόμενου, με έναρξη μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού και θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος. Πέραν τούτου, ο ανάδοχος
υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω εκπαίδευση για το ίδιο διάστημα
τουλάχιστον ημέρες, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της
προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Τέλος στο εν λόγω πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να περιλάβει και υπεύθυνη δήλωση
ότι αποδέχεται, εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος, να παράσχει επί πλέον μία τουλάχιστον ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτημα του
φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα,
προς εκπαίδευση νέου προσωπικού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό, πρέπει στον παρόντα επί μέρους
φάκελο τεχνικής προσφοράς του να υπάρχει έγγραφο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, ότι η
εκπαίδευση θα γίνει από δικό του εξειδικευμένο προσωπικό στην Ελληνική γλώσσα και με τους όρους που
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο.
Επισημαίνεται ότι το στοιχείο Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – φυσικούς –
τεχνολόγους) και τους τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα,
προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που προτείνεται να
εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρήστες) του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης – Μεθοδολογία Αξιολόγησης.
8. Έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, (με επίσημη μετάφραση – επικύρωση σε
περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) για την δέσμευση εξασφάλισης και
διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και
απόδοση του συγκροτήματος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή αυτού, ακόμα
και στις περιπτώσεις : α) διακοπής της συνεργασίας του προμηθευτή με τον κατασκευαστή και β)
διακοπής της λειτουργίας του προμηθευτή.
Για περιπτώσεις κατασκευαστών οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων
κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν
απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των
διαφόρων υποσυστημάτων Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν
δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών (συμπεριλαμβανομένης και της λυχνίας) καθώς και
των αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος με
αντίστοιχη βεβαίωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή
Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, μεγαλύτερη των 10 ετών από την οριστική
παραλαβή του συγκροτήματος και το στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί υπέρ αυτών.
Προσφορά στην οποία δηλώνεται δέσμευση εξασφάλισης και διάθεσης ανταλλακτικών καθώς και των
αντιστοίχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος μικρότερη
των δέκα (10) ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής αυτού, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Λίστα με όλα τα απαραίτητα υλικά για την λειτουργία, συντήρησή και επισκευή του.
Επισημαίνεται ότι το στοιχείο εγγύησης εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την
οριστική παραλαβή θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης – Μεθοδολογία Αξιολόγησης.
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9. Έγγραφη δήλωση για την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας από την
ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος. Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των
υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης
που ορίζεται σε δύο (2) έτη από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος και το στοιχείο αυτό θα
αξιολογηθεί υπέρ αυτών. Σε περίπτωση προσφοράς της εγγύησης καλής λειτουργίας πέραν των δύο ετών,
η σχετική πέραν των δύο ετών επιβεβαίωση θα γίνεται με έγγραφη δέσμευση του κατασκευαστή ή του
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC, και οπωσδήποτε με ειδική αναφορά για τον αντίστοιχο διαγωνισμό ή την επανάληψη του.
Προσφορά στην οποία δηλώνεται περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας μικρότερη των δύο (2) ετών από
την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του συγκροτήματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής
λειτουργίας μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης που αυτή ορίζεται για κάθε είδος στο Παράρτημα V
«Τεχνικές Προδιαγραφές/Φύλλο Συμμόρφωσης» της διακήρυξης, από την οριστική παραλαβή του
μηχανήματος και το στοιχείο αυτό θα λάβει μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση εφόσον ο
χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται στην Ομάδα Β΄ των Κριτηρίων Αξιολόγησης του
συγκεκριμένου προσφερόμενου Είδους.
10.Έγγραφη δήλωση για την διάρκεια του χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής, μετά την λήξη του
χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για το προσφερόμενο συγκρότημα. Επιπλέον οι προσφέροντες θα
αναφέρουν τον τρόπο που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της Α.Α. και πως θα αντιμετωπίζουν τα θέματα
συντήρησης και επισκευής του συγκροτήματος από την οριστική παραλαβή αυτού μέχρι την λήξη του
χρόνου πλήρους συντήρησης - επισκευής και γενικά την οργάνωση της εταιρείας στην παροχή τεχνικής
υποστήριξης και service. Προς τεκμηρίωση των ανωτέρω, εδώ οι προσφέροντες θα περιλάβουν σε
χωριστή έκθεση το τεχνικό προσωπικό που θα πρέπει να διαθέτουν μόνιμα στην Ελλάδα για την παροχή
υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευών κλπ. με τον αντίστοιχο χρόνο ενασχόλησής του, τα
προσόντα, την εκπαίδευση του, τον διατιθέμενο εξοπλισμό για την τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος
και τις σχετικές διακριβώσεις του εξοπλισμού αυτού και θα συνυποβάλλουν σχετικό πιστοποιητικό της
ειδικής προς τούτο εκπαίδευσης αυτού και της αντίστοιχης εξουσιοδότησης από τον του κατασκευαστή ή
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC, ώστε να τεκμηριώνεται η καταλληλότητά του για εγκατάσταση, service κλπ. των υπόψη ειδών.
Τα ως άνω στοιχεία αποτελούν την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του
διαγωνιζόμενου (after sales service) και πρέπει να δοθούν αναλυτικά ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν.
Οι απαιτήσεις της Α.Α. για την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας και για την περίοδο πλήρους
συντήρησης - επισκευής δίδονται στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ
της παρούσας διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων να προσφέρουν συνολικό χρόνο (αρχόμενο
από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου
συντήρησης μεγαλύτερο του ελάχιστου ζητουμένου των δέκα (10) ετών αλλά και διάρκεια
ακινητοποιήσεως (down time) του συγκροτήματος μικρότερη ή/και ποινικές ρήτρες υψηλότερες από τα
αναφερόμενα στο συνημμένο ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ του Παραρτήματος
ΙΧ (Β) της απόφασης διακήρυξης και τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν υπέρ αυτών.
Προσφορά στην οποία δηλώνεται συνολικός χρόνος (αρχόμενος από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος) περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και περιόδου συντήρησης μικρότερος των δέκα
(10) ετών ή διάρκεια ακινητοποιήσεως (down time) του συγκροτήματος μεγαλύτερη ή ποινικές ρήτρες
μικρότερες από τα αναφερόμενα στο εν λόγω σχέδιο πλήρους συντήρησης - επισκευής, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την
σύμφωνη γνώμη υπό μορφή έγγραφης δήλωσης-εγγύησης του μητρικού οίκου και στην οποία θα κάνει
αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη και στον Πίνακα ΟΠ2 καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό
για service κλπ.

Σελίδα 65

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

Επισημαίνεται ότι, το στοιχείο Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών: Διάρκεια και όροι:
προτεινόμενη διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (after sales service) δηλ.
προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες
στην διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης
θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης – Μεθοδολογία Αξιολόγησης.
11. Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης του ζητούμενου συγκροτήματος. Το
στοιχείο αυτό θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης – Μεθοδολογία Αξιολόγησης.
12. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να συνυποβάλλουν στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς όλα τα
αναγκαία στοιχεία για τη διασφάλιση των συνθηκών κανονικής εγκατάστασης του συγκροτήματος που
προσφέρουν, σε πλήρη λειτουργία, ως και γενικά σχέδια (εφ’ όσον απαιτούνται για το προσφερόμενο
είδος). Τα αντίτυπα αυτά θα αφορούν και θα αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υποδομή και
εξοπλισμό των χώρων του κτιρίου που θα υποδεχθεί την εγκατάσταση του μηχανήματος, ως και όλα τα
αναγκαία τεχνικά στοιχεία (βάρη, ενδεικτική διάταξη με διαστάσεις των καθέκαστα επί μέρους συσκευών,
διαστάσεις και διαδρομές καναλιών, ισχύ, χαρακτηριστικά θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας χώρων
καθώς και την σχετική απαίτηση ακτινοπροστασίας κλπ.) για να είναι δυνατή η παραπέρα ανασύνταξη/
προσαρμογή/συμπλήρωση/ολοκλήρωση της εγκατάστασης της προμήθειας από τον ανάδοχο και σε
συνέχεια με βάση αυτά, της διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης, τόσο από άποψη κατασκευής
(αντοχή, διαρρύθμιση, είδη υλικών, αποστάσεις κλπ.) όσο και από άποψη των αναγκαίων εγκαταστάσεων
- υποδομής – ακτινοπροστασία σε συσχετισμό πάντοτε με τις ειδικές απαιτήσεις του μηχανήματος και με
τις χρήσεις των γειτονικών χώρων από τον ανάδοχο.
Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τα ως άνω δίδονται στο 6.2 Παραλαβή υλικών
13. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου
και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα
κριτήρια αξιολόγησης.
14. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο εξοπλισμός/τα συστήματα είναι καινούργια και αμεταχείριστα, πρόσφατης
τεχνολογίας και δεν έχει σταματήσει η παραγωγή τους.
15. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΟΠ1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI συμπληρωμένο ΜΟΝΟ με τους
κωδικούς και τα άλλα απαιτούμενα στο έντυπο στοιχεία των προσφερόμενων ειδών, όμως ΧΩΡΙΣ να
αναγράφονται τιμές. Το έντυπο αυτό υπογράφεται ψηφιακά και επισυνάπτεται ως προσθήκη
συνημμένου σε μορφή .pdf.
Ή αναφορά των κωδικών των κατασκευαστικών οίκων και των ειδών γίνεται ώστε να προσδιορίζεται
μονοσήμαντα η προμήθεια.
Τονίζεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι όλα τα επιμέρους στοιχεία του Πίνακα ΟΠ1 θα
πρέπει να είναι συμπληρωμένα και να είναι απολύτως ταυτόσημα με τα στοιχεία του αντίστοιχου πίνακα
της Οικονομικής Προσφοράς, με εξαίρεση τα στοιχεία τιμών, τα οποία θα υπάρχουν μόνο σχετικό έντυπο
του (υπο)φακέλου Οικονομικής Προσφοράς.
Εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης και ο υποψήφιος αποκλείεται από το διαγωνισμό.
16. Συμπληρωμένη η Σύμβαση συντήρησης – επισκευής σχέδιο της οποίας υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΙΧ (Β), ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 4 & 5 τα οποία αφορούν το συμβατικό τίμημα/ πληρωμή και την εγγυητική
επιστολή συντήρησης (10% του τιμήματος).
Αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία όσες Τεχνικές Προσφορές περιέχουν στις “Συμβάσεις συντήρησης -επισκευής” στοιχεία τιμών (δηλαδή, έχουν συμπληρώσει τα άρθρα 4 και 5).
Οι πίνακες «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» της διακήρυξης πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική Προσφορά, συμπληρωμένοι σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις
οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει. Ή συμπλήρωσή τους θεωρείται επιβεβλημένη
για όλα τα προσφερόμενα είδη.
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Οι υποψήφιοι στην προσφορά τους θα περιλάβουν φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές
απαντημένες με την ίδια σειρά και αρίθμηση και με τις αντίστοιχες παραπομπές στην προσφορά τους για
την τεκμηρίωση των απαντήσεών τους.
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
α) Στήλη Α/Α:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός των στοιχείων της Τεχνικής Προδιαγραφής, που περιγράφεται στην επόμενη στήλη.
β) Στήλη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
Στη στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά από την Αναθέτουσα Αρχή όλοι οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τις οποίες θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
γ) Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ:
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:
- Ή λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική (απαράβατος όρος) για τον
προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και
πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Ή συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει
επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
- Ένας αριθμός, που σημαίνει μία τιμή (π.χ. αριθμητική) και είναι υποχρεωτικό μέγεθος (απαράβατος
όρος) της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).
- Ή λέξη “ΑΝΑΠΤΥΞΉ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή αποτελεί βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά (απαράβατος όρος) να αναφερθεί στην προσφορά.
Όπου υπάρχει κενό, εάν ρητώς δεν αναφέρεται διαφορετικά ή από οποιοδήποτε άλλο σημείο των προδιαγραφών δεν προκύπτει ότι πρόκειται περί απαίτησης, η αντίστοιχη προδιαγραφή δεν είναι υποχρεωτική
για τον προμηθευτή, αλλά αποτελεί επιθυμητό – βαθμολογήσιμο χαρακτηριστικό.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Προσφορές, που δεν καλύπτουν τους μη υποχρεωτικούς όρους ή αποκλίνουν από αυτούς, δεν απορρίπτονται.
δ) Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :
- Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.
- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική, μέγιστη ή ελάχιστη τιμή ή ένα εύρος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοι χου χαρακτηριστικού στην προσφορά) από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη
προδιαγραφή.
- Ανάπτυξη ζητούμενων στοιχείων.
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ε) Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:
Στη στήλη αυτή αναγράφεται η σαφής παραπομπή σε αντίστοιχο σημείο της Τεχνικής Προσφοράς (μέσω
αύξοντα αριθμού, σελίδας και στίχου τεχνικού εγχειριδίου, τεχνικού φυλλαδίου, εγγράφου, κ.λπ. που
κατά την κρίση του υποψήφιου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης). Είναι
ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατό συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 2, κλπ). Αντίστοιχα, στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά, είναι επιθυμητό να υπογραμμιστεί το σημείο, που τεκμηριώνει τη συμφωνία και
να σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμε νη προδιαγραφή (π.χ. Προδιαγραφή 4.1 του Πίνακα Συμμόρφωσης 1Α).
Απλή κατάφαση ή επεξήγηση στη στήλη ΑΠΑΝΤΉΣΉ χωρίς τη συγκεκριμένη αναφορά στην τεκμηρίωσή της
στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΉ δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και απορρίπτεται από την
αρμόδια Επιτροπή.
Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης (είτε είναι υποχρεωτικά είτε είναι επιθυμητά) και η παροχή όλων των πληροφοριών, που ζητούνται.
Ή αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την
αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΟ 1)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
1. ΣYΣΤΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦIΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟYΜΕΝΟ
ΑΠO :

ΝΑΙ

- Gantry

ΝΑΙ

- Ακτινολογική λυχνία

ΝΑΙ

- Γεννήτρια Aκτίνων - Χ

ΝΑΙ

- Εξεταστική Τράπεζα

ΝΑΙ

- Κλινικά Πακέτα -Τεχνικές Λήψης Εικόνων - Ανασύνθεση Εικόνας - Σταθμό Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης

ΝΑΙ

- Παρελκόμενο Εξοπλισμό

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
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1. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΝΑΙ

1.1 Εξεταστικό πεδίο (βασικό): 50 cm

ΝΑΙ

1.2 Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z : μεγαλύτερο ή ίσο των 38
mm

ΝΑΙ

1.3 Εύρος πάχους τομής: 0,7-10 mm

ΝΑΙ

1.4 Ελάχιστο πάχος τομής: 0,7 mm

ΝΑΙ

1.5 Χρόνος περιστροφής sec, 360° μεγαλύτερος ή ίσος 3 χρόνους

ΝΑΙ

1.6 Ελάχιστος χρόνος περιστροφής sec, 360°: μικρότερος ή ίσος των
0,4 sec

ΝΑΙ

1.6 Αριθμός ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών : μεγαλύτερος ή ίσος
των 64

ΝΑΙ

2. ΑΠΟΔΟΣΗ

ΝΑΙ

2.1 Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης

ΝΑΙ

2.1.1 Ισοτροπική διακριτική ικανότητα: μικρότερο ή ίσο των 0,4 mm

ΝΑΙ

2.1.2 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 0%, lp/cm :
μεγαλύτερο ή ίσο των 15

ΝΑΙ

2.1.3 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 10%, lp/cm:
μεγαλύτερο ή ίσο των 12

ΝΑΙ

2.1.4 Μέγιστη χωρική διακριτική ικανότητα (MTF) στο 50%, lp/cm :
μεγαλύτερο ή ίσο των 7

ΝΑΙ

2.2 Profile ευαισθησίας δέσμης

ΝΑΙ
ΝΑΙ - ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.2.1 FWHM για το ελάχιστο πλάτος τομής

2.2.2 Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης, mm σε % για δόση :
μικρότερη ή ίση των 4 mm στα 0.3 % (3ΗU)

ΝΑΙ

2.2.3 Θόρυβος, %: Να αναφερθούν οι συνθήκες μέτρησης και η χορηγούμενη δόση

ΝΑΙ

2.2.4 Αλγόριθμοι ανασύνθεσης (i.e. Body) - Να δοθούν στοιχεία για
τα αποτελέσματα μείωσης θορύβου.

ΝΑΙ - ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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3. GANTRY

ΝΑΙ

3.1 Κλίση, deg

ΝΑΙ - ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

3.2 Διάμετρος, cm : μεγαλύτερη ή ίση των 70cm

ΝΑΙ

3.3 Σύστημα επικέντρωσης: laser

ΝΑΙ

3.4 Χειρισμός κινήσεων - Να διαθέτει αμφίπλευρα χειριστήρια

ΝΑΙ

4. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ

ΝΑΙ

4. 1 Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU: μεγαλύτερη ή ίση του 7 (ή
άλλης ισοδύναμης απόδοσης - να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία)

ΝΑΙ

4.2 Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min: μεγαλύτερη ή ίση των 800

ΝΑΙ
ΝΑΙ - ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

4.3 Εστιακό μέγεθος, mm

4.4 Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος: μεγαλύτερο ή ίσο
των 200

ΝΑΙ

4.5 Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120 kV & 200 mA, sec:
μεγαλύτερος ή ίσος των 100

ΝΑΙ

5. ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΝΑΙ

5.1 Απόδοση γεννήτριας, kW : μεγαλύτερη ή ίση των 70

ΝΑΙ

5.2 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV : 90-130

ΝΑΙ

5.3 Εύρος τιμών mA: μεγαλύτερο των 500

ΝΑΙ

6. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΝΑΙ

6.1 Κίνηση καθ' ύψος, cm: 58-80

ΝΑΙ

6.2 Κίνηση κατά μήκος cm : μεγαλύτερη ή ίση των 160

ΝΑΙ

6.3 Διάστημα σάρωσης

ΝΑΙ - Να δοθούν
το μέγιστο μήκος
σάρωσης και οι
συνθήκες με τις
οποίες επιτυγ-
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χάνεται
6.4 Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς περιορισμούς κίνησης, kg (ακρίβεια κίνησης, mm): μεγαλύτερο ή ίσο των 200

ΝΑΙ

6.5 Χειρισμός κινήσεων: Gantry & operator console ή άλλο (σύγχρονης τεχνολογίας ) τρόπου χειρισμού της τράπεζας

ΝΑΙ

6.6 Εξαρτήματα τοποθέτησης, ακινητοποίησης, στήριξης ασθενή
- Στηρίγματα κεφαλής για σάρωση σε ύπτια & πρηνή θέση

ΝΑΙ

- Ακτινοπερατό εξάρτημα προέκτασης της εξ. Τράπεζας κ.ά
7. ΔΟΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ

ΝΑΙ

7.1 Τεχνική διαμόρφωσης δόσης : Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης

ΝΑΙ

7.2 Αλγόριθμοι ανασύνθεσης σε επίπεδο row data για μείωση δόση .
Να διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας επαναληπτικό αλγόριθμο ανασύνθεσης σε επίπεδο row data

ΝΑΙ

7.3 Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές

ΝΑΙ

7.4 Συγχρονισμός με ΗΚΓ σε prospective mode

ΝΑΙ

7.5 Συγχρονισμός με ΗΚΓ σε retrospective mode

ΝΑΙ

7.6 Δείκτες δοσιμετρίας CTDI για σώμα & κεφάλι

ΝΑΙ

7.7 Διόρθωση για αρρυθμία

ΝΑΙ

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΝΑΙ

8.1 Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram)

ΝΑΙ

8.2 Ελικοειδής σάρωση (helical/spiral)

ΝΑΙ

8.2.1 Χρόνος συνεχούς σάρωσης, sec: μεγαλύτερος ή ίσος των 100

ΝΑΙ

8.2.2 Αριθμός ταυτόχρονων τομών : μεγαλύτερος ή ίσος των 64

ΝΑΙ

8.3 Απλή συμβατική σάρωση (axial)

ΝΑΙ

8.3.1 Αριθμός ταυτόχρονων τομών: μεγαλύτερο ή ίσο των 64

ΝΑΙ

9. ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΝΑΙ
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ΝΑΙ - Να δοθούν
και να συνοδεύονται από UPS

9.1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας

9.2 Αριθμός ταυτόχρονων τομών : μεγαλύτερος ή ίσος των 64

ΝΑΙ

9.3 Εξεταστικό πεδίο : cm μεγαλύτερο ή ίσο των 48

ΝΑΙ

9.4 Μήτρες ανασύνθεσης εικόνας: 512x512

ΝΑΙ

9.5 Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας: (512Χ512), εικόνες /sec
μεγαλύτερος ή ίσος των 11

ΝΑΙ

9.6 Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο

ΝΑΙ

9.7 On line χωρητικότητα κονσόλας σε εικόνες : μεγαλύτερη ή ίση των
250.000

ΝΑΙ

9.8 Μέσο αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων: CD/DVD

ΝΑΙ

9.9 Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας

ΝΑΙ

9.10 Λογισμικό διαχείρισης εικόνων

ΝΑΙ

9.11 Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σε CD/DVD

ΝΑΙ

9.12 Διασυνδεσιμότητα Σταθμού : Πλήρες DICOM 3.0

ΝΑΙ

10. ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΝΑΙ

10.1 Λήψης

ΝΑΙ

10.2 Διόρθωσης ψευδενδείξεων (artifacts) ειδικό πρόγραμμα μείωσης
(artifacts)μεταλλικών προθεμάτων

ΝΑΙ

10.3 Μείωσης θορύβου εικόνων

ΝΑΙ

10.4 Real time πολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR)

ΝΑΙ

10.5 Τρισδιάστατης απεικόνισης

ΝΑΙ

10.6 Αγγειογραφίας MIP και mIP

ΝΑΙ

10.7 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων

ΝΑΙ

10.8 Οδοντιατρικό (Dental)

ΝΑΙ
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10.9 Εικονικής ενδοσκόπισης

ΝΑΙ

10.10 Πρόγραμμα αξιολόγησης οστικής πυκνότητας

ΝΑΙ

10.11 Ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου (cerebral perfusion)

ΝΑΙ

10.12 CT Fluoroscopy ή λειτουργίες επεμβατικής απεικόνισης

ΝΑΙ

10.13 Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων
με τεχνικές σάρωσης prospective και retrospective gating. Χρονική
διακριτική ικανότητα, msec μικρότερη ή ίση των 83 με παρελκόμενα .

ΝΑΙ

10.14. Εκτίμησης ποσοστού ασβέστωσης των αγγείων (Calcium
Scoring) )

ΝΑΙ

10.15 Μελέτης καρδιακής λειτουργίας

ΝΑΙ

11. ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

11.1 Εγχυτής :
Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας , τροχήλατος κατάλληλος για έγχυση
σκιαγραφικού και ορού σε όλες τις εξετάσεις αξονικής τομογραφίας σε
αξονικό τομογράφο 64 τομών και άνω .
Να διαθέτει ανεξάρτητες κεφαλές οι οποίες να δέχονται φιάλες ή σύριγγες σκιαγραφικού υλικού και φυσιολογικού ορού διαφόρων χωρητικοτήτων τουλάχιστον 200 ml.
Να διαθέτει οθόνη αφής για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των
εκχύσεων από την αίθουσα ελέγχου.
Να αναφέρονται τα όρια της πίεσης (psi) του εγχυτού.
Να διαθέτει διατάξεις ασφαλείας για τον εξεταζόμενο όπως π.χ ανίχνευση αέρα , θραύση ή έμφραξη του αγγείου κ.λ.π. Να αναφερθούν
αναλυτικά χαρακτηριστικά.

ΝΑΙ

Να δέχεται αναλώσιμο κιτ συριγγών και συστήματος πλήρωσης αυτών , πολλαπλών χρήσεων , εγκεκριμένο για συνεχή χρήση τουλάχιστον 8 ωρών. Να δέχεται αναλώσιμα διαφόρων προμηθευτών εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης έγχυσης σκιαγραφικού και ορού
σε ποσοστιαία αναλογία.
Να διαθέτει σύστημα απομακρυσμένης διάγνωσης μέσω ασφαλούς
σύνδεσης στο internet σε περίπτωση βλάβης. Να περιγραφεί αναλυτικά.
11.2 Σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας εικόνων από απόσταση
μέσω δικτύου ή ADSL γραμμής μέσω προστατευμένου δικτύου, σε αρχιτεκτονική ανεξάρτητου κεντρικού server με περιφερειακούς
clients.Να διαθέτει λογισμικό για εγκατάσταση σε υπολογιστή κάθε
χρήστη και μέσω επικοινωνίας με την βάση δεδομένων του server. Να
μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα δυο χρήστες με αντίστοιχες
άδειες χρήσης ( licenses) και ταυτόχρονη πλήρη πρόσβαση για όλα τα
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διατιθέμενα προγράμματα επεξεργασίας για όλους τους χρήστες . Να
περιγραφεί αναλυτικά και να διαθέτει τα ακόλουθα προγράμματα επεξεργασίας
11.2.1 Εικονικής ενδοσκόπισης

ΝΑΙ

11.2.2 Πρόγραμμα αυτόματης ανίχνευσης πολύποδων (CAD)

ΝΑΙ

11.2.3 Ποσοτική ανάλυση και μετρήσεις διαμέτρου αγγείων και ανάλυση στενώσεων

ΝΑΙ

11.2.4 Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική μορφή

ΝΑΙ

11.2.5 Ανάλυση και αυτόματη ανίχνευση CAD πνευμονικών οζιδίων

ΝΑΙ

11.2.6 Αξιολόγηση της μικροαιμάτωσης του εγκεφάλου (perfusion),
υπολογισμός της αιματικής ροής (cerebral blood flow) και της αιματικής παροχής όγκου (cerebral blood volume)

ΝΑΙ

11.2.7 Αγγειογραφία με MIP και mIP με δυνατότητα ποσοτικών μετρήσεων στα αγγεία και αυτόματη αφαίρεση των οστικών δομών

ΝΑΙ

11.2.8 Τρισδιάστατη απεικόνιση με αλγόριθμους shaded surface και
volume rendering

ΝΑΙ

11.2.9 Καρδιολογικό λογισμικό ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης των
αποτιτανώσεων των στεφανιαίων αρτηριών (calcium scoring), ανακατασκευή και απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων, υπολογισμό σημαντικών καρδιολογικών παραμέτρων όπως ejection fraction, λειτουργίας
αριστερής και δεξιάς κοιλίας κλπ

ΝΑΙ

11.2.10 Να συνοδεύεται από ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου για όλες τις
παραμέτρους που απαιτούνται από την νομοθεσία και εγκυκλίους
(MTF , πάχος τομής , διακριτική ικανότητα , θόρυβος εικόνας, χωρική
ομοιογένεια , CT numbers)

ΝΑΙ

12. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΝΑΙ

12.1 Οι συσκευές θα πρέπει να είναι καινούργιες, αμεταχείριστες,σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλες για χρήση σε
χώρους του Νοσοκομείου και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα
εξαρτήματα για την ορθή λειτουργία της.

ΝΑΙ

12.2 O ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα να αποξηλώσει το
υφιστάμενο παλαιό συγκρότημα της αξονικής τομογραφίας , να το
απομακρύνει από τον χώρο που είναι εγκατεστημένο και να το αποθέσει σε χώρο του Νοσοκομείου, που θα του υποδείξει το Νοσοκομείο.

ΝΑΙ

12.3 Τα γενικά σχέδια και γενικά τα στοιχεία που αφορούν την μελέτη
όλων των μετατροπών, οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς
και ο έλεγχος της ενίσχυσης της ακτινοπροστασίας του χώρου που θα
κριθούν αναγκαίες στους χώρους εγκατάστασης των νέων συγκροτημάτων θα προσκομιστούν στο Νοσοκομείο με μέριμνα του αναδόχου
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εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο, από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης, ώστε να λάβουν γνώση και να εγκρίνουν
οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα
12.4 Ο ανάδοχος θα πρέπει με δική του φροντίδα μετά την έγκριση των
αναγκαίων μελετών ( μετατροπές οικοδομικών και Η/Μ εγκαταστάσεων) και δικές του δαπάνες να ολοκληρώσει όλες τις οικοδομικές και Η/
Μ εγκαταστάσεις για την διαμόρφωση και ετοιμασία των χώρων που
του έχει υποδείξει το Νοσοκομείο για την εγκατάσταση του αξονικού
τομογράφου σύμφωνα με τα σχέδια που έχει προσκομίσει. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να έχουν λάβει με επιτόπια επίσκεψη γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να έχουν συμπεριληφθεί στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή. Επίσης
να γίνει έλεγχος της υπάρχουσας θωράκισης ακτινοπροστασίας του
χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής αν απαιτηθεί
ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους η νόμιμη λειτουργία του αξονικού τομογράφου .Ακόμη θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
για την διασύνδεση του συστήματος αξονικής τομογραφίας με το Σύστημα Αποθήκευσης Αρχειοθέτησης, Θέασης και Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων (PACS) του Νοσοκομείου που είναι το ENORAD της
εταιρείας iknowhow (IKH)

ΝΑΙ

13. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΝΑΙ

13.1 Η παράδοση του αξονικού τομογράφου θα πραγματοποιηθεί μέσα
στο διάστημα εκατόν είκοσι (120 ) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή της σύμβασης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13.2 Η παράδοση του συγκροτήματος αξονικής τομογραφίας θα γίνει
σε τρεις φάσεις όπως αναλυτικά περιγράφεται στην διακήρυξη.

ΝΑΙ

13.3 Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και να το παραδώσει σε λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική
του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς και επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του Ελληνικού κράτους, τις οδηγίες
και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και την συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα στον χώρο που διαθέτει.

ΝΑΙ

13.4 Ο ανάδοχος να διαθέτει επαρκές Τεχνικό Προσωπικό, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, (για τις
συγκεκριμένες συσκευές που προσφέρει), το οποίο και θα αναφέρει
αναλυτικά καθώς και θα προσκομίσει όλα εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με την εκπαίδευση τους και την πιστοποίηση τους επί
ποινή αποκλεισμού.

ΝΑΙ

14.. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΙΑΡΚΕΙΑ
14.1 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2)
ετών και έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου.
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15. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

ΝΑΙ

15.1 Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να συνυποβάλει με ποινή αποκλεισμού οπωσδήποτε μετά της προσφοράς του (στον επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς τα παρακάτω, προκειμένου αφενός μεν τα
αντίστοιχα στοιχεία ν’ αξιολογηθούν - βαθμολογηθούν και αφετέρου
δε να εξασφαλίζεται η πλήρης εκμεταλλευσιμότητα των δυνατοτήτων
και αποδόσεων των ειδών και κύρια να διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία του συγκροτήματος και ταυτόχρονα να
προστατεύεται η δημόσια υγεία με την χρησιμοποίηση των αναγκαίων
εκάστοτε στοιχείων, κατά την διενέργεια των εξετάσεων

ΝΑΙ

15.1.1. Πλήρες, επίσημο, εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals) με αναλυτική περιγραφή των
αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών γι όλες τις αντίστοιχες
εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα κατά
την παράδοση του συγκροτήματος ενώ στην αρχική προσφορά (στον
επιμέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς) μπορεί να δοθεί στην αγγλική
και κατά προτίμηση και στην Ελληνική.

ΝΑΙ

15.1.2. Πλήρες εγχειρίδιο συντήρησης του κατασκευαστικού οίκου
(SERVICE MANUAL) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν και σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας.

ΝΑΙ

16. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΝΑΙ

16.1 Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς - φυσικούς τεχνολόγους) και τους τεχνικούς ΒΙΤ : δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης
και αριθμός ατόμων (τεχνικοί - χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πιθανή πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεις σε προσωπικό (χρήστες) του Νοσοκομείου εντός του χρονικού διαστήματος
από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας
μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

16.2 Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το Ιατρικό προσωπικό
καθώς και το προσωπικό του τμήματος της βιοιατρικής τεχνολογίας
(όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη) όσον αφορά την χρήση
των μηχανημάτων. Κατά την διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός
της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον μία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα
από αίτημα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης μεταγενέστερα προς εκπαίδευση νέου
προσωπικού

ΝΑΙ

16.3 Ο ανάδοχος θα παραδώσει πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης για
τους χρήστες (Ιατρούς, Τεχνολόγους, Νοσηλευτές), όπως και για τους
Τεχνικούς του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ως και αντίγραφο
των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

ΝΑΙ

17. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΑΙ

Σελίδα 76

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

17.1 Οπως αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.της παρούσης και τα οποία θα καταθέσουν στην τεχνική προσφορά.

ΝΑΙ

18. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΝΑΙ

18.1 Περίοδος πλήρους συντήρησης - επισκευών : Διάρκεια και όροι:
προτεινόμενη διάρκεια σε έτη, ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την
πώληση (after sales service) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών (και των λυχνιών) πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενος χρόνος ακινητοποίησης του συγκροτήματος (down
time), προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης
βλάβης.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

19. ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΝΑΙ

19.1 Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται επ’ ακριβώς το κόστος
της ετήσιας προλ. συντήρησης μετά το πέρας της διετίας μαζί με τα
ανταλλακτικά και την λυχνία , στοιχείο που θα ληφθεί υπόψη στην τελική αξιολόγηση της προσφοράς. Το ετήσιο κόστος που θα αναφερθεί
δεσμεύει τον ανάδοχο σε μελλοντική σύναψη συμβάσεων.Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής προσφοράς θα συνυπολογιστεί και το
κόστος λειτουργίας του μηχανήματος για δέκα (10) έτη. Θα πρέπει επί
ποινή αποκλεισμού να δοθεί το κόστος πλήρους συντήρησης του υπό
προμήθεια εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών και των λυχνιών) για το πρώτο έτος μετά τη λήξη εγγύησης του
μηχανήματος και με ρητή δήλωση του προμηθευτή ότι στη συνέχεια θα
αναπροσαρμόζεται για τα επόμενα έτη και μέχρι την συμπλήρωση δεκαετούς λειτουργίας, βάσει του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Πίνακας Υπολογισμού Συγκριτικής Τιμής Προσφοράς A. Τιμή Προμήθειας - Εγκατάστασης - Παράδοσης σε
λειτουργία Τιμή σε € πλέον ΦΠΑ. Κόστος Συντήρησης για μία Δεκαετία Β= (10-α) Χ Τ1 Συγκριτική τιμή Προσφοράς = Α + Β Χ 0,75 όπου
α = Χρόνος εγγύησης (κατ’ ελάχιστον δυο (2) έτη), Τ1 = Ετήσιο
κόστος πλήρους συντήρησης για το πρώτο (μετά την λήξη του χρόνου
εγγύησης) έτος.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Ή Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Ή οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Αν η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, με τους
απαιτούμενους πίνακες π.χ. πίνακες ΟΠ1 και ΟΠ2 και στοιχεία της οικονομικής προσφοράς όπως
ζητούνται στη συνέχεια.
Για οτιδήποτε ΔΕΝ μπορεί ν απεικονιστεί ηλεκτρονικά μέσα σε κάθε συστημικό διαγωνισμό, κατατίθεται
ως ηλεκτρονικό αρχείο, υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά από τον συμμετέχοντα.
2.4.4.1 Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται
κατωτέρω.
Ώς «τιμή μονάδας» νοείται η τιμή του ΕΙΔΟΥΣ. Ή προσφερόμενη τιμή για κάθε Είδος πρέπει να
προσφέρεται σε ΕΥΡΏ.
Ή οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά και με επισυναπτόμενο το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠ1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ όπου συμπληρώνεται η «τιμή προσφοράς Είδους» (τιμή
μονάδος κάθε Είδους), η οποία περιλαμβάνει, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, όλες τις
κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοσή των συγκροτημάτων, όπως:
Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για παράδοση του συγκροτήματος
ελευθέρου κάθε δασμού, φόρου, τέλους, δημοσιονομικής επιβάρυνσης ή άλλης αμοιβής, για
εγκατάστασή του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, σύνδεση, δοκιμές, θέση του σε λειτουργία και εκπαίδευση
προσωπικού (τόσο των τεχνικών όσο και των χρηστών). Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται τα κλινικά
πακέτα και ο παρελκόμενος εξοπλισμός που περιγράφονται στο Παράρτημα V (Τεχνικές ΠροδιαγραφέςΦύλλο Συμμόρφωσης) της διακήρυξης. Στις τιμές αυτές τέλος, είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι,
εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις για λογαριασμό τρίτων καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για παράδοση του συγκροτήματος στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη όπως :


εργασίες αποξήλωσης -αφαίρεσης του υπάρχοντος συγκροτήματος και μεταφορά του σε χώρο
που θα του υποδείξει το Νοσοκομείο , την ολοκλήρωση όλων των οικοδομικών και Ή/Μ
εγκαταστάσεων που θα απαιτηθούν για την διαμόρφωση και ετοιμασία των χώρων που του έχει
υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση του συγκροτήματος . Οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό οφείλουν να έχουν λάβει με επιτόπια επίσκεψη γνώση των συνθηκών του χώρου
εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι
αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να έχουν συμπεριληφθεί
στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.



έλεγχος της υπάρχουσας θωράκισης ακτινοπροστασίας του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή
αντικατάσταση αυτής αν απαιτηθεί ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων
κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία των νέων συγκροτημάτων και θα έχει
την πλήρη ευθύνη του συγκροτήματος που θα εγκαταστήσει.



Την εγκατάσταση του νέου στη θέση του σε πλήρη λειτουργία της σύνδεσης, ελέγχων και δοκιμών
του συγκροτήματος , της εκπαίδευσης του προσωπικού, της παράδοσης των απαιτούμενων
prospectus / manuals κλπ και της παράδοσης του συγκροτήματος σε κατάσταση πλήρους
λειτουργίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
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Επίσης θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασύνδεση του
συστήματος αξονικής τομογραφίας με το Σύστημα Αποθήκευσης Αρχειοθέτησης , Θέασης και
Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων (PACS) του Νοσοκομείου που είναι το ENORAD της εταιρείας
iknowhow (IKH)

Επίσης εννοείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές αυτές, εκτός από την δαπάνη αγοράς του μηχανήματος
και οι δαπάνες εκτελωνισμού του, το κόστος της ασφάλισης, της έκδοσης τυχόν απαιτούμενων
πιστοποιητικών.
Ή προσφερόμενη τιμή για το είδος (συγκρότημα αξονικής τομογραφίας) θα αναγράφεται επί ποινή
αποκλεισμού αριθμητικά και ολογράφως χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά ως
ποσοστό και ως ποσό.
Το πλήρως συμπληρωμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠ1, αλλά ΧΩΡΙΣ τιμές πρέπει να
συνυποβάλλεται ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο, στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά», για το προσφερόμενο Είδος.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν συμπληρωμένη (δηλαδή, και με τα οικονομικά στοιχεία των
άρθρων 4 και 5) τη Σύμβαση συντήρησης – επισκευής και οικονομική προσφορά «τιμής ετήσιας
συντήρησης – επισκευής Είδους» στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠ2 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ .
Ή ετήσια τιμή των εξόδων συντήρησης – επισκευής ( συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των
λυχνιών ) που συμπληρώνεται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠ2 ( που υποβάλλεται
ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο σε μορφή .pdf, περιέχει στην πρώτη γραμμή (Α/Α 1) την προσφερόμενη
ετήσια αμοιβή για παροχή συντήρησης – επισκευής (ανταλλακτικά και εργασίες) για το πρώτο έτος μετά
τη λήξη του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας ΤΙΜΗ Τ1 χωρίς ΦΠΑ, στήλη (3).
Στην ίδια στήλη (3) και στις δύο αμέσως επόμενες γραμμές του πίνακα ΟΠ2 (Α/Α 2 και 3) ο διαγωνιζόμενος
θα συμπληρώσει αριθμητικώς και ολογράφως αντίστοιχα την τιμή για παροχή συντήρησης - επισκευής
του Είδους για τα εναπομείναντα έτη - μετά τη λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας - μέχρι τη συμπλήρωση δέκα ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
συγκροτήματος , χωρίς τον ΦΠΑ. Η συνολική τιμή συντήρησης – επισκευής προκύπτει από τον τύπο :
Σ = Τ1 * (10-ρ)
όπου:
Σ: Συνολική τιμή «συντήρησης – επισκευής», χωρίς ΦΠΑ, μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας
και για «σύμβαση συντήρησης – επισκευής» διάρκειας όπως ορίζεται στο Παράρτημα V «Τεχνικές
Προδιαγραφές-Φύλλο Συμμόρφωσης» της διακήρυξης από την οριστική παραλαβή του Είδους.
ρ: διάρκεια σε έτη της προσφερόμενης από τον διαγωνιζόμενο περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας και
Τ1: προσφερόμενη ετήσια «τιμή συντήρησης – επισκευής» για το πρώτο έτος μετά την λήξη της περιόδου
εγγύησης καλής λειτουργίας, χωρίς ΦΠΑ.
Οι τιμές αυτές θα περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, τα ανταλλακτικά μαζί με τις λυχνίες
καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά για την ομαλή και απρόσκοπτη μακρόχρονη
λειτουργία του προσφερόμενου Είδους.
Στις ως άνω τιμές δεν θα περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα.
Για τον πρώτο χρόνο μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, και εφόσον το επιθυμεί η
Αναθέτουσα Αρχή, η σύμβαση ετήσιας συντήρησης – επισκευής θα συνάπτεται με βάση την αρχική τιμή
Τ1 για το πρώτο έτος, που έχει συμπληρώσει ο διαγωνιζόμενος στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΟΠ2, στο πεδίο «ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ (ολογράφως)» γραμμή Α/Α 3, στήλη (3) χωρίς
ΦΠΑ.
Από το δεύτερο και για κάθε ένα από τα επόμενα χρόνια (μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας)
και εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, η «σύμβαση πλήρους συντήρησης – επισκευής» θα
ανανεώνεται με βάση το συμβατικό τίμημα του προηγούμενου χρόνου, αναπροσαρμοσμένο κατά το
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ποσοστό αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που δίνει η ΕΛΛΉΝΙΚΉ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΑΡΧΉ (ΕΛ.ΣΤΑΤ) για
την αντίστοιχη προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλαδή για το μήνα υπογραφής της νέας
ετήσιας σύμβασης εν σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους), και το οποίο ποσοστό
δημοσιεύεται στο διαδικτυακό της τόπο .
Επισημαίνεται ότι η προσφορά απορρίπτεται και στην περίπτωση που ο αριθμός ετών της
προσφερόμενης διάρκειας περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που ο διαγωνιζόμενος συμπληρώνει στο
αντίστοιχο πεδίο στη (γραμμή Α/Α 1 και στήλη (6) του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠ2,
διαφέρει από τον αριθμό των ετών που ο διαγωνιζόμενος αναφέρει στην έγγραφη δήλωση του σχετικά
με τη προσφερόμενη (σε έτη) διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας (παράρτημα V Τεχνικές
Προδιαγραφές / Φύλλο Συμμόρφωσης).
Ο προσφέρων θα συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του την σύμφωνη έγγραφη δήλωση-εγγύηση του
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην
οδηγία 93/42 EEC, και η οποία θα κάνει αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη και στο ΕΝΤΥΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΠ2 καθώς και στο διατιθέμενο τεχνικό προσωπικό στην Ελλάδα για service
κλπ.
Επισημαίνεται ότι το κόστος πλήρους συντήρησης – επισκευής του ως άνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται
στον προϋπολογισμό του έργου.
«Ή σύγκριση των προσφορών θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 2.3 Κριτήρια Ανάθεσης –
Μεθοδολογία Αξιολόγησης.
Στα ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΠ1 και ΟΠ2 οι τιμές θα πρέπει να αναγράφονται αριθμητικά
και ολογράφως (που υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας με την αριθμητική τιμή). Τα έντυπα αυτά
υπογράφονται ψηφιακά και επισυνάπτονται ως προσθήκη συνημμένου σε μορφή .pdf.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακόμη σε περίπτωση λαθών στις αριθμητικές πράξεις ή
λογιστικής ασυμφωνίας στα στοιχεία τιμών των ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΟΠ1 ή/και ΟΠ2,
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά
τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτής, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή
να τους τροποποιήσουν.
Απαγορεύεται η αλλαγή στη μορφή και στη δομή των Πινάκων Οικονομικής Προσφοράς, και επιβάλλεται
απαραίτητα η χρησιμοποίηση τους όπως αυτοί δίδονται από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα VI
«ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της παρούσας διακήρυξης.
Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις
α. Ή προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία
(τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
β. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν
λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να
δηλώσουν με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping)
ή αποδεκτής εξαγωγικής επιδότησης. Η ως άνω δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά και να
προσκομίζεται εντύπως εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
γ. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΉΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, την
Σελίδα 80

ΑΔΑ: 6ΘΨΩ4690Β3-Π0Ο

18PROC003615829 2018-08-29
Προμήθεια και Εγκατάσταση Αξονικού Τομογράφου 64 τομών

Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο
χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα του Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την ΕΕ στο πλαίσιο
ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται από τις
αρμόδιες Επιτροπές λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των προσφορών
των υποψηφίων αναδόχων.
«ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠ1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ

(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΉΡΥΞΉΣ : ……./……..
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : “Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 64 τομών »
του Γ.Ν.Κέρκυρας ”
Α/Α

ΠΟΣΟ-ΤΉΤΑ ΤΙΜΉ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΕ ΤΕΣΕ €, ΧΏΡΙΣ ΦΠΑ
ΜΑΧΙΑ
(αριθμητικώς)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΙΔΟΥΣ

1
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ χωρίς Φ.Π.Α.
(αριθμητικώς)
(στην οποία περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση καθώς
και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις για προμήθεια, μεταφορά,
παράδοση, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε πλήρη
λειτουργία του συγκροτήματος στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στην διακήρυξη)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α.
(ολογράφως),
ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α.

…..%

ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
(αριθμητικώς)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΉ ΤΙΜΉ με Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
(ολογράφως)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΏΝ / Ήμερομηνία
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΠ2 (ΠΛΉΡΉΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉ-ΕΠΙΣΚΕΥΉ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΤΙΜΕΣ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ :
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΉΡΥΞΉΣ : ……. /……….
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια
Γ.Ν.Κέρκυρας
1
α/α

1

2

2

και εγκατάσταση ενός ενός αξονικού τομογράφου 64
3
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΠΛΉΡΟΥΣ**
ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε €,
χωρίς ΦΠΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ Τ1
ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ * )

4

5=3+4

( ΓΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ ΠΛΉΡΟΥΣ
ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ- ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ
****
Σ =Τ1* (10- ρ)

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ ΠΛΉΡΟΥΣ
ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ,
****
Σ =Τ1* (10- ρ)
(ολογράφως)

4

6

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΕΤΉ ΤΉΣ
ΠΛΉΡΟΥΣ** ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΉΣΉΣ
Φ.Π.Α
- ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΉΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
24%
ρ***
σε €, με Φ.Π.Α.
σε €

(αριθμητικώς)

3

τομών » του

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΏΝ /
Ήμερομηνία
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΠ2
*
1ο ΕΤΟΣ : Νοείται το πρώτο έτος μετά την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής
λειτουργίας.
Τ1 είναι η ετήσια τιμή πλήρους συντήρησης – επισκευής, χωρίς ΦΠΑ, για τα πρώτο έτος μετά την λήξη
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας που προτείνει ο διαγωνιζόμενος και συμπληρώνει στο
αντίστοιχο πεδίο (στήλη 3 και γραμμή α/α 1) του παρόντος πίνακα Π2.
** Τιμές οι οποίες περιέχουν οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού, τα ανταλλακτικά (αμεταχείριστα,
συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικών λυχνιών, κλπ.), μαζί με τον παρελκόμενο εξοπλισμό και μαζί με
τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων το χρόνο, καθώς και κάθε
άλλη επιβάρυνση και τις υπέρ τρίτων κρατήσεις σύμφωνα με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα
διακήρυξη.
*** ρ = η διάρκεια σε έτη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, η οποία πρέπει να
αναγραφεί από τον διαγωνιζόμενο στο πεδίο της στήλης 6, και της γραμμής α/α 1, του παρόντος πίνακα
Π2.
**** Αναγράφεται από τον διαγωνιζόμενο η ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ, Σ για
τα προτεινόμενα έτη συντήρησης, αρχής γενομένης από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης
καλής λειτουργίας και μέχρι την συμπλήρωση δέκα ετών από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του
μηχανήματος.
Ή συνολική αυτή τιμή θα πρέπει – επί ποινή απόρριψης της προσφοράς ως απαράδεκτης - να
ταυτίζεται με την τιμή που προκύπτει από τον τύπο : ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΤΙΜΉ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ,
Σ = Τ1 * (10-ρ). Ή τιμή αυτή αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως (γραμμές α/α 2 και 3 αντίστοιχα),
τόσο στα πεδία της στήλης 3 (τιμές χωρίς ΦΠΑ) όσο και στα πεδία της στήλης 5 (τιμές με ΦΠΑ) του
παρόντος πίνακα Π2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ήμερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΉΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ ........................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΏ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των
………………..ευρώ και ολογράφως ……………………………… υπέρ της εταιρείας……………………………(πλήρη
επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση) ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)…………..………….β)
……..…………….κλπ. (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση), ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης ή
κοινοπραξίας, για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της .…/………/……….., για την
ανάδειξη αναδόχου για το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ........ …. ΤΟΥ Γ. Ν. ……………….
……», σύμφωνα με την υπ' αρ. …/……… διακήρυξη σας.
2. Ή παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας/ Εταιρειών καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
3. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
4. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η (εταιρεία) ……………………….. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που περιγράφεται
στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση
να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με
τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Ή καταβολή του
ποσού γίνεται με μόνη τη δήλωση σας.
5. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της (εταιρείας) ……………..…………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής,
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
6. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας έχει ισχύ μέχρι τις ….../……../……….. οπότε και θα
επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι απαλλάσσετε την
Τράπεζα μας από την υπόψη εγγύηση και κάθε σχετική υποχρέωση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε
υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής
αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ήμερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΉΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ .......................... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ....................... ΕΥΡΏ
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, μέχρι του ποσού των ευρώ
………………….. και ολογράφως ………………………………... υπέρ της εταιρείας …………………..……………(πλήρη
επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση) ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των εταιρειών α)………………..
………..β)…………………………… κλπ. (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση), ατομικά και για κάθε μία από
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της
ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της από ……/……/………… σύμβασης που αφορά
στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/……… με αντικείμενο το Έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ….. ΤΟΥ Γ. Ν. ……………..………», σύμφωνα με την υπ' αρ. ……./….……. διακήρυξη σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η (εταιρεία) …………..…………………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση της που
περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την
ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια συγκατάθεσης
της (εταιρείας)...................................... ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής,
ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί σ’
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της
εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας
πριν από την ημερομηνία λήξης της.
6. Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης - παράδοσης των ειδών, ο προμηθευτής
θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα,
οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι
μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από τη νέα ημερομηνία παραλαβής των ειδών.
7. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθοριστεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
8. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ήμερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΉΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΏ.
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της
(εταιρείας)........................................... (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση) ή σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).………..…..……, β) …..…………...…..κλπ. (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ,
διεύθυνση), ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..…….….... και ολογράφως
…………………………………………...… Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την καλή λειτουργία του
εξοπλισμού της από ……/……/……..… Σύμβασης μεταξύ της ……………………και της …………………, που αφορά
στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/………. με αντικείμενο το έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ….. ΤΟΥ Γ. Ν. ……………………», σύμφωνα με την υπ’ αρ. …../……… διακήρυξή σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869
ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς
καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή
συγκατάθεση της ………………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Ή υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις ……/……./………. οπότε και θα επιστραφεί σε
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της
εγγύησης.
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) :
Ήμερομηνία έκδοσης :
Προς την (Πλήρη στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) :
ΕΓΓΥΉΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ...…….……..…. ΓΙΑ ΠΟΣΟ …………..…… ΕΥΡΏ.
1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες, υπέρ της
(εταιρείας)......................................... (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση) ή σε περίπτωση ένωσης ή
κοινοπραξίας υπέρ των εταιρειών α).…………..……, β) …….…..…..…..κλπ. (πλήρη επωνυμία, ΑΦΜ,
διεύθυνση), ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για ποσό ευρώ ..……….... και ολογράφως
……………………………………...………..… Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας για την ετήσια συντήρησηεπισκευή του εξοπλισμού της από …./.…/…….… Σύμβασης μεταξύ της ……..……..………… και της
……………………, ο οποίος αποκτήθηκε με τον διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας της ……/……/………. με
αντικείμενο το έργο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ….. ΤΟΥ Γ. Ν. ………….……… », σύμφωνα με την
υπ’ αρ . …./………. διακήρυξή σας.
2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διζήσεως από το
δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη
προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852-855, 862-864 και 866-869
ΑΚ, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.
3. Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, θα καταβληθεί δε σε εσάς, ολόκληρο ή εν μέρει χωρίς
καμίας από μέρους μας αντίρρησης, αμφισβήτησης ή ένστασης και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή η μη της
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια ή
συγκατάθεση της ……………………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Ή υπόψη εγγύηση θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι τις …../……/…..… οπότε και θα επιστραφεί σε
εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη
εγγύηση. Μέχρι τότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σε εσάς του ποσού της
εγγύησης.
6. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας
7. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ο χώρος εγκατάστασης του υπό προμήθεια συγκροτήματος αξονικής τομογραφίας 64 τομών είναι στο
ισόγειο υφιστάμενο χώρο εγκατάστασης του παλιού αξονικού τομογράφου του Γενικού Νοσοκομείου
Κέρκυρας, στην εθνική οδό Κέρκυρα- Παλαιοκαστρίτσα περιοχή Κοντόκαλι , στην Ελλάδα.
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ στο παρόν Παράρτημα επισυνάπτει προς χρήση από τους διαγωνιζόμενους και για τους
σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, τα κάτωθι σχέδια των διατιθέμενων χώρων, με ορισμένα στοιχεία
εγκαταστάσεων κλπ. θεωρημένα από την Τεχνική Υπηρεσία του φορέα.
Τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες στα παρεχόμενα στην συνέχεια στοιχεία δεν συνεπάγονται ουδεμία
ευθύνη για την Α.Α. καθόσον θεωρείται ότι οι διαγωνιζόμενοι έλαβαν γνώση των τοπικών συνθηκών
εκτέλεσης της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση πάντως συνιστάται στους διαγωνιζόμενους να
επισκεφθούν τα κτίρια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των
χώρων και των υφιστάμενων υποδομών / παροχών για την εγκατάσταση του συγκροτήματος.
Τα σχέδια και τεχνικά στοιχεία που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα είναι τα ακόλουθα
1. ΣΧΕΔΙΟ 1: Όδευση εντός του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για μεταφορά του καινούργιου συγκροτήματος μέχρι
τον χώρο εγκατάστασης του.
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2. ΣΧΕΔΙΟ 2 -3 : Ηλεκτρολογικά σχέδια του χώρου εγκατάστασης του συγκροτήματος . (ισχυρά
ρεύματα και πίνακας ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης

(Α) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Συμβατικού Ποσού ……………….………… € (με ΦΠΑ)
(Σελίδες ……..)
Αριθμός : ………………………..

Συμβατικό Ποσό (ολογράφως) : ……………………………………………………………
Ανάδοχος : ………………………………………………………………..
Είδος : ……………………………………………………………….
Υπηρεσία : Γενικό Νοσοκομείο
Σήμερα την ….... του μηνός ………………….. του έτους ………………………………….……... (……), στις εγκαταστάσεις
του Γενικού Νοσοκομείου …………………., στην οδό ………………, αριθμό …….. ΤΚ ………… – ………….., οι κάτωθι
συμβαλλόμενοι α) Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο ……………………» (στο εξής καλούμενο
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην ……………………. στην οδό ……………….., αριθμ …….., ΤΚ …………,
και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. …………………..………, Διοικητή του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΦΕΚ ..…/..-….-….…, Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης) και β) Την
εταιρεία με την επωνυμία ……..………………….. και τον διακριτικό τίτλο …………………………… (στο εξής
καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην ………………………… , οδός ………….……..…, αριθμ. ….. ΤΚ ……., τηλ. :
……..………..…….., fax : …….………….…., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ……….………….., υπάγεται
στην ΔΟΥ …….……………….., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον ………..
…………………., κάτοικο ……………………, οδός ………………..….., αριθμός …….., με ΑΔΤ …………………, σύμφωνα με
το υπ΄ αριθμ. …………….………….. πρακτικό του ΔΣ (ΦΕΚ ………………, συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα),
λαμβάνοντας υπόψη :
Την υπ΄αρ. ……............ Διακήρυξη της Αναθέτουσας αρχής για την “ Προμήθεια και εγκατάσταση ενός
αξονικού τομογράφου 64 τομών για το Γ.Ν . Κέρκυρας” προϋπολογισθείσης δαπάνης ………………… €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Την προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης
διακήρυξης και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. ……/…..- ….- ……..
απόφαση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. ……/.…..-. …- …… ανακοίνωση αυτού, στο
όνομα της εταιρείας «…………………….…….……....»,
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
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ΑΡΘΡΟ 1ο - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ
Με την παρούσα , η Αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει , έναντι της αμοιβής που
αναφέρεται πιο κάτω την υλοποίηση της προμήθειας “ Προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού
τομογράφου 64 τομών για το Γ.Ν . Κέρκυρας”.
Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των
……………………………………….…………………………..…………… ευρώ (…………...…. €) συμπεριλαμβανομένων των
κρατήσεων για τρίτους (…….%), του φόρου εισοδήματος 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α (…….%).
Ή ως άνω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τοποθέτηση στον χώρο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το οποίο προορίζεται, και περιλαμβάνει την
αξία του μηχανήματος με τα κλινικά πακέτα και τον παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς του
μέχρι και εντός του χώρου εγκατάστασής του στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, την συνεργασία με το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για
την διαμόρφωση των τελικών σχεδίων και στοιχείων εφαρμογής, τα έξοδα εγκατάστασης, συνδέσεων,
ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες)
του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, την αποξήλωση του υπάρχοντος συγκροτήματος και την απόθεση του σε σημείο του
Νοσοκομείου, που θα υποδείξει ο Φορέας, περιλαμβάνει δε επί πλέον τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, τον
φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα ΦΠΑ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη ........ /….-….-…….... και την
τεχνοποκονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 2ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ή οριστική παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει εντός εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών
(συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την ……/……/…….….. στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, εγκατεστημένου και σε
πλήρη λειτουργία στον χώρο του ΦΟΡΕΑ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών (φάση Α-Δ) όπως
αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 6.2
της διακήρυξης.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και την εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο
τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί, πριν από την λήξη του αρχικού συμβατικού
χρόνου παράδοσης , υπό τις προυποθέσεις του άρθρου 206 του Ν4412/2016 . Σε κάθε περίπτωση, κάθε
πιθανή παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΔΑ
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
Σχετικά με τον τρόπο παράδοσης – παραλαβής του συγκροτήματος, θα ισχύσουν τα ακόλουθα
Οι ενέργειες (φάσεις) αυτές αναλυτικά είναι οι ακόλουθες :
ΦΑΣΗ Α
Τα γενικά σχέδια και γενικά στοιχεία που αφορούν την μελέτη όλων των μετατροπών , οικοδομικών και Ή/
Μ εγκαταστάσεων καθώς και ο έλεγχος της ενίσχυσης της ακτινοπροστασίας του χώρου που θα κριθούν
αναγκαίες στους χώρους εγκατάστασης των νέων συγκροτημάτων θα προσκομιστούν στο Νοσοκομείο με
μέριμνα του αναδόχου εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο, από την επομένη της ημερομηνίας
υπογραφής της Σύμβασης, ώστε να λάβουν γνώση οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα ώστε να
εξασφαλιστεί η άνετη αναμονή – διακίνηση - εξυπηρέτηση εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών, ως και
λεπτομερή στοιχεία για την προστασία του χώρου, σε σχέση με τις χρήσεις των γειτονικών χώρων, τις
αποστάσεις, την διαχείριση τοξικών αποβλήτων κλπ.
Μέχρι την λήξη της ΦΑΣΉΣ Α ως άνω, ο ανάδοχος μπορεί να έχει αποξηλώσει με δικές του δαπάνες το
υφιστάμενο παλαιό συγκρότημα, να το έχει απομακρύνει από τον χώρο που είναι εγκατεστημένο και να το
έχει αποθέσει σε χώρο του Νοσοκομείου, που θα του υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
Τα αποξηλωθέντα στοιχεία των παλαιών συγκροτημάτων θα μεταφερθούν και θα αποθηκευτούν με
προσοχή και ασφάλεια σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Οι εργασίες απεγκατάστασης των
παλαιών και εγκατάστασης των νέων συγκροτημάτων πρέπει να πραγματοποιηθούν έτσι ώστε να μη
διαταραχθεί η λειτουργία των άλλων τμημάτων του Νοσοκομείου.
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ΦΑΣΗ Β
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει με δική του φροντίδα και δαπάνες το αργότερο εντός εξήντα
(60) ημερών από την επομένη της λήξης της ΦΑΣΉΣ Α ανωτέρω τα εξής :




την ολοκλήρωση όλων των οικοδομικών και Ή/μ εγκαταστάσεων για την διαμόρφωση και
ετοιμασία των χώρων που του έχει υποδείξει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ για την εγκατάσταση των
μηχανημάτων σύμφωνα με τα σχέδια που έχει προσκομίσει στην ΦΑΣΉ Α. Οι συμμετέχοντες στο
διαγωνισμό οφείλουν να έχουν λάβει με επιτόπια επίσκεψη γνώση των συνθηκών του χώρου
εγκατάστασης και να έχουν βεβαιώσει τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες
ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να έχουν συμπεριληφθεί στην
προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή.
Να γίνει έλεγχος της υπάρχουσας θωράκισης ακτινοπροστασίας του χώρου και βελτίωση,
ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής αν απαιτηθεί ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των
ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία των νέων συγκροτημάτων
και θα έχει την πλήρη ευθύνη του συγκροτήματος που θα εγκαταστήσει.



Μετά την εγκατάσταση του συγκροτήματος του αξονικού τομογράφου, ο ανάδοχος υποχρεούται
με δικές του δαπάνες να προβεί στα εξής στον έλεγχο ασφαλούς λειτουργίας αυτού , ο οποίος θα
διενεργηθεί από ακτινοφυσικό. Ή έκθεση του ακτινοφυσικού θα κατατεθεί στο Νοσοκομείο για τις
ενέργειές του , για την λήψη άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου.



Επίσης θα πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασύνδεση του
συστήματος αξονικής τομογραφίας με το Σύστημα Αποθήκευσης Αρχειοθέτησης , Θέασης και
Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων (PACS) του Νοσοκομείου που είναι το ENORAD της εταιρείας
iknowhow (IKH)

Μέσα στο διάστημα αυτό της ετοιμασίας και διαμόρφωσης των χώρων μπορεί να πραγματοποιηθεί και η
προσωρινή παραλαβή του νέου συγκροτήματος κατά τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6.2.2 στην παρούσα.
ΦΑΣΗ Γ
Ο ανάδοχος στον χρόνο που απομένει μέχρι την οριστική παραλαβή (περίπου πενήντα (50) ημέρες, όπως
προκύπτει από τις περιγραφείσες φάσεις) (ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) οφείλει να έχει ολοκληρώσει τις
δικές του υποχρεώσεις όπως μεταφορά του νέου συγκροτήματος εντός του χώρου τοποθέτησης,
εγκατάστασή του, συνδέσεις, ρυθμίσεις, δοκιμές, εκπαίδευση προσωπικού, και θέση σε λειτουργία του
νέου μηχανήματος, ολοκλήρωση της ενίσχυσης της ακτινοπροστασίας του χώρου αν απαιτηθεί και την για
την διασύνδεση του συστήματος αξονικής τομογραφίας με το Σύστημα Αποθήκευσης Αρχειοθέτησης,
Θέασης και Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων (PACS) του Νοσοκομείου.
ΦΑΣΗ Δ
Ή σειρά των ενεργειών κλείνει με την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος από τον φορέα σύμφωνα με
το άρθρο 6.2.3 της παρούσης.
Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, και σε πλήρη λειτουργία του συστήματος
αξονικής τομογραφίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει:


Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICE MANUALS) στην
Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
 Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Μanuals) στην ελληνική γλώσσα.
 Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος.
 Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους
κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του συγκροτήματος (Parts Books) στην
ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι επίσης:
 Να επικολλήσει σταθερά και σε εμφανές σημείο προσβάσιμο από το ευρύ κοινό, επιγραφή που θα
του υποδειχθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και θα εξασφαλίζει τη δημοσιότητα του έργου.
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Να τοποθετήσει τις απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα του υποδείξει το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.



Πλήρη σειρά εις διπλούν με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (service manuals), στην ελληνική ή
αγγλική καθώς και όλους τους απαραίτητους κωδικούς ελέγχων και επισκευών και όλα τα
σχεδιαγράμματα των επί μέρους τμημάτων του συγκροτήματοςΔύο εγχειρίδια λειτουργίας
(operational manuals) στην ελληνική γλώσσα



Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του συγκροτήματος



Δύο σειρές επισήμων καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με όλους τους κωδικούς
ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του τομογράφου (parts eooks) στην ελληνική ή
αγγλική γλώσσα.

Ή οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που συγκροτείται με απόφαση ΔΣ του φορέα,σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο
208 του Ν4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης. Κατά την διαδικασία παραλαβής των
υλικώνδιενεργείταο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης τα είδη δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή
Παραλαβής του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μέχρις έκδοσης απόφασης σχετικής με την αιτηθείσα παράταση άσχετα
εάν το αίτημα του αναδόχου υποβλήθηκε έγκαιρα. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που
λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο
παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδώσει τα είδη.
ΑΡΘΡΟ 3ο - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το προς προμήθεια είδος είναι ένα συγκρότημα ................., σύγχρονης τεχνολογίας, τύπου ……… έτους
κατασκευής ……………… προέλευσης …………..………….. είναι δε το πλέον σύγχρονο μοντέλο παραγωγής
τύπου …., του κατασκευαστικού οίκου.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το συγκρότημα καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις
Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν, και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική
προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές
προδιαγραφές της διακήρυξης.
Το συγκρότημα κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και κλινικά πακέτα και χαρακτηρίζεται
από τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :

Α/Α

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉ

ΑΠΑΙΤΉΣΉ
ΤΥΠΟΣ

(ΣΣ Εννοείται ότι η δεξιά στήλη του ως άνω πίνακα στο τελικό κείμενο της Σύμβασης, θα πρέπει να είναι
συμπληρωμένη από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ με τα πραγματικά στοιχεία του συγκροτήματος της Σύμβασης).
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ΑΡΘΡΟ 4ο - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ή Πληρωμή της αξίας του μηχανήματος θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, μετά
την οριστική παραλαβή του μηχανήματος, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του
ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ή ΧΡΉΜΑΤΟΔΟΤΉΣΉ είναι ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΥΡΏΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΜΕΣΏ ΤΟΥ Ε.Τ.Π.Α. σε ποσοστό
85 % και από εθνικούς πόρους σε ποσοστό 15 % .Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 0221 κωδ.έργου: 2017ΕΠ02210013.
Ή δαπάνη για την πληρωμή του έργου υπόκειται σε υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν4013/2011 όπως ισχύει).
β) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Ε.Α.Α.ΔΉ.ΣΥ. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
δ) Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης της Α.Ε.Π.Π. και ΟΓΑ 20% επί της κράτησης του χαρτοσήμου.
ε) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την
αφαίρεση του ΦΠΑ και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων), η οποία εισήχθη με το άρθρο
3 παρ.ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν3580/2007 και
επανεμφανίζεται στο άρθρο 24 παρ.6 Ν3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-05-2010).
στ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή
από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Κατά την πληρωμή του τιμήματος των αγαθών παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο
24 του Ν2198/1994 φόρος εισοδήματος όπως ισχύει.
Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από την υπηρεσία.
Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων.
ΑΡΘΡΟ 5ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης υπ΄ αριθμ ……….., ποσού ………………….€ της
Τράπεζας …………..…………. .. – Κατάστημα …………..…… , το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της
συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.
Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και
ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο
συμβαλλόμενους.
Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν
οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
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Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συγκροτήματος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να
αντικαταστήσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης με Εγγυητική Επιστολή Καλής
Λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 Β του Ν4412/2016. Ή Εγγυητική Επιστολή Καλής
Λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 2% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ του συγκροτήματος,
ήτοι ποσού …………………….…… €.
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για ………….….…. (…) χρόνια από την οριστική
παραλαβή του συγκροτήματος. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας πρέπει να
είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες,
κατά συνέπεια η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα είναι …………….…………… (…....)
μηνών.
Ή εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών
συμπεριλαμβανομένων ακτινολογικών λυχνιών, κλπ, και λοιπών υλικών και προληπτικούς ελέγχους. Δεν
περιλαμβάνει τα αναλώσιμα:
Για Αξονικό Τομογράφο: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά και σύριγγες
εγχυτών
για τα οποία δεν επιβαρύνεται ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
Για το εν λόγω διάστημα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει
χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Α.Α. :
α.- Την καλή και αποδοτική λειτουργία του συγκροτήματος σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης
καλής λειτουργίας ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων ετησίως. Ή εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη
του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του
συγκροτήματος πλήρως συναρμολογημένου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
β.- Το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του συγκροτήματος προερχόμενη από την συνήθη
και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά,
ακτινολογικές λυχνίες, κλπ, όπως προβλέπει το «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ»
που περιέχεται στο Παράρτημα VI01 της διακήρυξης. Ή εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το
συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι
αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή
αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σε βάρος και
για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από το Όργανο Λήψης
Αποφάσεων. Αναλώσιμα είναι μόνο
Για Αξονικό Τομογράφο: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά και σύριγγες
εγχυτών.
γ.- Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για προληπτικό έλεγχο συντήρησης,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε το συγκρότημα να είναι πάντα σε κατάσταση
ετοιμότητας.
δ.- Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, ισχύουν οι ίδιες υποχρεώσεις και όροι και οι ίδιες
ποινικές ρήτρες με αυτές που ισχύουν κατά την περίοδο συντήρησης, όπως αυτές περιγράφονται στα
άρθρα 1, 2 και 3 του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΉΣ ΠΛΉΡΟΥΣ ΣΥΝΤΉΡΉΣΉΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ» του Παραρτήματος VI01
της διακήρυξης.
ε.- Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου εγγύησης όλες τις
επικαιροποιήσεις (updates, patches) του Κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software,
hardware κλπ).
στ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας,
συντήρησης, βλάβης κλπ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 3.3 του παραρτήματος V της
παρούσας διακήρυξης.
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ζ.- Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ
πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(ιατρούς-φυσικούς-τεχνολόγους) για διάστημα ίδιο με αυτό της αρχικής εκπαίδευσης τουλάχιστον, όταν
και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
η.- Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό
με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την
συντήρηση του συγκεκριμένου συγκροτήματος, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και
προσκομιδή στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το συγκρότημα, κατόπιν έγγραφης
ζήτησης της Υπηρεσίας.
Κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, βλαβών και
συντήρησης που θα παρακολουθείται και θα υπογράφεται από τους υπεύθυνους του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ και
τον τεχνικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Στο ημερολόγιο θα καταγράφονται όλες οι βλάβες, τα αίτια τους, οι ενέργειες
αποκατάστασή τους από την πλευρά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, καθώς και ο χρόνος ακινητοποίησης του
μηχανήματος. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα ειδοποιείται τηλεφωνικά και θα στέλνεται φαξ για την βλάβη οπότε από
την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Εργάσιμη
ημέρα θεωρούνται και οι Αργίες και τα σαββατοκύριακα εφόσον το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφημερεύει. Στο τέλος
κάθε χρόνου της συμβατικής περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα αθροίζονται οι ώρες
ακινητοποίησης οπότε για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των ......... (ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΉΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)
ωρών ετησίως θα επιβάλλεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ ως ποινική ρήτρα ογδόντα (80) ευρώ πρόστιμο ανά ώρα
ακινητοποίησης.
Μετά την λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, εφόσον αυτό του ανατεθεί από το
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, αναλαμβάνει την ετήσια πλήρη συντήρηση-επισκευή του μηχανήματος με την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης και την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ετήσιας ισχύος και αξίας 10% της
καθαρής συμβατικής αξίας ετήσιας συντήρησης-επισκευής.
ΑΡΘΡΟ 6ο - ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ή παράδοση και η παραλαβή του συγκροτήματος θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ επιβάλλονται
κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το συγκρότημα δεν παραδοθεί σύμφωνα με
τους συμβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 207 του ν. 4412/2016.
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε
όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία για την εγκατάσταση του μηχανήματος και την
πλήρη εκπαίδευση-εκμάθηση του προσωπικού (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Επιπλέον υποχρεούται να
διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-επισκευή
του συγκροτήματος. Και στις δύο περιπτώσεις το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένο με πιστοποίηση εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC.
Τέλος ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον
κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια την διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων
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κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος επί δέκα (10) τουλάχιστον
συνολικά έτη από την οριστική παραλαβή αυτού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν διαθέτει το ως άνω προσωπικό για την πλήρη εκπαίδευσηεκμάθηση του προσωπικού (χρήστες του Νοσοκομείου), s;, η εκπαίδευση θα γίνει από εξειδικευμένο
προσωπικό του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαική Ενωση όπως
αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, στην Ελληνική Γλώσσα.
ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δωρεάν το αρμόδιο προσωπικό του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ιατρούςφυσικούς-τεχνολόγους) τόσο στην λειτουργία, χρήση και κατανόηση των λειτουργιών του συγκροτήματος,
όσο και στην αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση της ανάπτυξης και απόδοσης, ποιοτικής και ποσοτικής
αυτού. Ή εκπαίδευση αυτή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που
έχει καταθέσει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και έγινε αποδεκτό, θα υλοποιηθεί μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος,
θα έχει διάρκεια 15 ημερολογιακών ημερών για τον αξονικό τομογράφο.
Πέραν τούτου, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την ως άνω
εκπαίδευση για ίδιο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί
από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, μέσα στην διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας.
Επίσης αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει με δικές του δαπάνες τουλάχιστον έναν τεχνικό του τμήματος ΒΙΤ του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ . Θα προσκομίσει επίσης αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην
Ελληνική γλώσσα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας, οι παρεμβάσεις συντήρησης
και επισκευής θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
ΑΡΘΡΟ 9ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ή παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της
Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της ΕΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων .
ΑΡΘΡΟ 10ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ή εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 11ο - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για όλα τα λοιπά θέματα αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα
Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης ……../…..….. και της απόφασης κατακύρωσης …../…….... καθώς
και τα αναφερόμενα στο Ν4412/2016, των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς
ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης …./……….. και την προσφοράς του.
Ή παρούσα σύμβαση υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της έτυχε της προέγκρισης
της ΕΔΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το αρ. πρωτ ….…/…….… έγγραφό της.
Ή παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους
σε τρία όμοια πρωτότυπα.
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Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το
δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην ΕΔΑ
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
……..……………………

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
…………………………

(Β) ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
H εταιρεία ……………………..….. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) έχει προμηθεύσει στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ …………..………….……
(ΠΕΛΑΤΉΣ) ένα συγκρότημα ………………………………. του οίκου ………………..…….….., Μοντέλο ……………….
Το συγκρότημα αυτό, το οποίο
……………………………………..σκοπούς έχει
παρακολούθησης .

ο ΠΕΛΑΤΉΣ χρησιμοποιεί για ……………………………..
από τη φύση του ανάγκη ειδικής συντήρησης

και
και

Ο ΠΕΛΑΤΉΣ αναθέτει με την παρούσα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ (οι οποίοι στο εξής στην Σύμβαση αυτή θα
αναφέρονται και σαν συμβαλλόμενοι ή συμβαλλόμενα μέρη) και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι αναλαμβάνει την
πλήρη συντήρηση, επισκευή και παρακολούθηση του συγκροτήματος με τους παρακάτω όρους και
συμφωνίες :
ΑΡΘΡΟ 1Ο - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1.1. Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει τη πλήρη συντήρηση και επισκευή του συγκροτήματος και των
αναφερόμενων μερών και εξαρτημάτων του συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου εξοπλισμού καθ΄
όλην την διάρκεια της Σύμβασης σύμφωνα με τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του κατασκευαστή
Οίκου. Προς τούτο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης αυτού από τον κατασκευαστή ή τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC,
για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Σε περίπτωση αλλαγών που έχουν επέλθει στο εν
λόγω προσωπικό (αλλαγές προσώπων, επιπλέον εκπαιδεύσεις, νέα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή
ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία
93/42/EEC, κλπ) εν σχέσει με τα στοιχεία που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είχε καταθέσει με την προσφορά της για την
ανάληψη της προμήθειας, είναι απαραίτητο να υποβληθούν αυτά στον ΠΕΛΑΤΉ προ της υπογραφής της
παρούσας Σύμβασης.
1.2 Ή Σύμβαση περιλαμβάνει :
α) Την συντήρηση του συγκροτήματος όπως αυτή προκύπτει από τα εγχειρίδια του προσφερόμενου
μοντέλου.
β) Την αποκατάσταση των βλαβών συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών και των λυχνιών
(εξαιρουμένων μόνον των αναλώσιμων υλικών τα οποία είναι
Για Αξονικό Τομογράφο: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd), φιλμ, χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά και σύριγγες
εγχυτών των οποίων η προμήθεια βαρύνει τον ΠΕΛΑΤΉ.
γ) Την αντικατάσταση απεριόριστου αριθμού ακτινολογικών λυχνιών, λυχνιών, ψηφιακών ανιχνευτών κλπ
(ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΣΥΣΤΉΜΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων κατά την διάρκεια ισχύος της
σύμβασης.
δ) Τη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.
ε) Τυχόν επικαιροποιήσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράμματα (software, hardware
κλπ.).
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1.4. Ή συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και
ελέγχου από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες
προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου του συγκροτήματος.
1.5. Κατά τη συντήρηση ή επισκευή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα προβαίνει κατά την άποψή της, σε κάθε απαιτούμενη
τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του συγκροτήματος, εφ’ όσον
τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστικό Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν
επίπτωση στην παρεχομένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές
προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του συγκροτήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των
λειτουργικών χαρακτηριστικών.
1.6 Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΉ σχετικά με τις βελτιώσεις του συγκροτήματος που
συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.
1.7. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας-βλαβών και
συντήρησης του συγκροτήματος, με ευθύνη του Ακτινολογικού Τμήματος και του Τμήματος Βιοϊατρικής
Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΉ. Το ημερολόγιο αυτό θα υπογράφεται από τον αρμόδιο ιατρό του Τμήματος ή
ακτινοφυσικό ή τεχνολόγο ακτινολόγο, τον αρμόδιο ηλεκτρονικό του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
του ΠΕΛΑΤΉ και τον υπεύθυνο τεχνικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται όλες οι βλάβες
και τα αίτιά τους, οι ενέργειες αποκατάστασής τους από την πλευρά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και. ο χρόνος
ακινητοποίησης του μηχανήματος.
1.8 Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να λαμβάνει όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας και να εξασφαλίζει το
προσωπικό των συνεργείων του για κάθε περίπτωση ατυχήματος, που τυχόν συμβεί κατά την διάρκεια
εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την παρούσα, επί του μηχανήματος.
ΑΡΘΡΟ 2Ο - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
2.1 Ή προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του οίκου κατασκευής από Δευτέρα
έως Παρασκευή και από ώρα 08.00 έως 16.00, υπό την επίβλεψη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση που οι
ανωτέρω ημέρες αποτελούν επίσημες αργίες ή εορτές του χρόνου η προληπτική συντήρηση του
μηχανήματος θα μετατίθεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί μετά την αργία.
2.2 Οι επισκευές των βλαβών γίνονται καθημερινά μη εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων
όταν το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ εφημερεύει. Ή προσέλευση των Τεχνικών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τις επισκευές θα
γίνεται
εντός 4 ωρών σε Νοσοκομεία του Νομού Αττικής
εντός 24 ωρών σε Νοσοκομεία της λοιπής Ελλάδος, εξαιρουμένων
των Νοσοκομείων που βρίσκονται σε νησιωτικές και παραμεθώριες περιοχές όπου ο μέγιστος χρόνος
προσέλευσης τεχνικού ορίζεται σε 48 ώρες
Αν ο ανάδοχος έχει προσφέρει μικρότερο χρόνο τότε μπαίνει ο χρόνος της προσφοράς.
από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της, με τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο εδάφιο 2.4 κατωτέρω, εκτός αν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας
δεόντως αποδεδειγμένοι που επιβεβαιώνουν το ανέφικτο της έγκαιρης μετάβασης. Ή ειδοποίηση της
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στα γραφεία της στο φαξ : ……………………., τις
εργάσιμες μέρες και ώρες από το Τμήμα ΒΙΤ η από την Τεχνική Υπηρεσία του ΠΕΛΑΤΉ και τις μη εργάσιμες
από το Ακτινολογικό Τμήμα του ΠΕΛΑΤΉ.
2.3 Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους
τεχνικούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ θα ειδοποιείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με Fax και αρμόδιος τεχνικός της Βιοιατρικής
Τεχνολογίας ή της τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΉ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της
μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα εκδίδεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2.4 Ή επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης (down time) του συγκροτήματος συμφωνείται σε διακόσιες
σαράντα (240) ώρες ανά έτος. (Αν ο ανάδοχος έχει προσφέρει μικρότερο χρόνο τότε μπαίνει ο χρόνος της
προσφοράς.)
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Ώς χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών
μονάδων ή του συνόλου του συγκροτήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού.
Ο χρόνος αυτός θα προσμετρείται αθροιστικά από την 08.00 πρωινή της επόμενης εργάσιμης (μη
εξαιρουμένων των Αργιών και Σαββατοκύριακων όταν το Νοσοκομείο εφημερεύει) ημέρας, από τη ημέρα
κλήσης της εταιρείας για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή fax από Δευτέρα έως
Παρασκευή και από ώρες 08.00 έως 16.00. Ή κλήση αυτή θα γίνεται – εφόσον παραστεί ανάγκη - από
ώρες 08.00 έως 16.00 και τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει. O
χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του
συγκροτήματος. Ώς ώρα ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την 08.00
πρωινή της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα ειδοποίησης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, όπως αυτή
περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης
υπερβεί το ανωτέρω χρονικό όριο από την 08.00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα κλήσης
της εταιρείας, οι πέραν των ανωτέρω δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου
ακινητοποίησης της περίπτωσης.
ΑΡΘΡΟ 3Ο - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
3.1 Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του
συγκροτήματος όπως ορίζεται ανωτέρω.
3.2 Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν διακοσίων σαράντα (240) ωρών ετησίως, θα επιβάλλεται στην
………….………… (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ως ποινική ρήτρα ογδόντα (80) ΕΥΡΏ πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης. (Αν ο
ανάδοχος έχει προσφέρει μεγαλύτερο ποσό τότε μπαίνει το ποσό της προσφοράς)
3.3
Κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου συντήρησης και μετά την παρέλευση είκοσι (20)
εργασίμων ημερών χωρίς την αποκατάσταση της βλάβης ή αδυναμία παροχής ανταλλακτικών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
υποχρεούται να αντικαταστήσει το σύνολο του συγκροτήματος με νέας τεχνολογίας και αυξημένων η
αντίστοιχων τουλάχιστον δυνατοτήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του ΠΕΛΑΤΉ.
3.4 Ή ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις ανωτέρας
βίας.
Οι τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, καθώς και τα υλικά που θα
απαιτηθούν για την αντικατάσταση του μηχανήματος, θα βαρύνουν και θα καλυφθούν από τον ΠΕΛΑΤΉ
3.5 Ή παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό
τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον.
ΑΡΘΡΟ 4Ο - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ / ΠΛΗΡΩΜΗ
4.1 Για τις αναφερόμενες στην παρούσα Σύμβαση ετήσιας πλήρους συντήρησης-επισκευής, υπηρεσίες, ο
ΠΕΛΑΤΉΣ
θα
καταβάλει
στην
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
…………………..
το
συνολικό
ποσό
των
………………………………………………….……… (ολογράφως) (……..…..………€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ….%.
4.2 Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται η τιμή των ανταλλακτικών, των πάσης φύσεων υλικών και εργατικών,
τα διάφορα άλλα κόστη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (πχ μετακινήσεις, διαμονή, εργαλεία κλπ) καθώς και κάθε άλλη
επιβάρυνση και οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως προβλέπεται στην διακήρυξη …… / …………… και στην
προσφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που έγινε αποδεκτή.
4.3
Ή εξόφληση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για την υπό το στοιχείο 4.1 ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα καταβάλλεται από τον ΠΕΛΑΤΉ με την λήψη του σχετικού τιμολογίου
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και μετά την διέλευση του συμβατικού χρόνου, εντός ενενήντα (90) ημερών από την
υποβολή του.
ΑΡΘΡΟ 5Ο - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
5.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της ετήσιας Σύμβασης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ …….………….. κατέθεσε την υπ αριθμ
………. Εγγυητική Επιστολή της τράπεζας …………….…….…. αξίας 10% της καθαρής συμβατικής αξίας της
ετήσιας Σύμβασης πλήρους συντήρησης-επισκευής, ήτοι αξίας …………………………€ και ισχύος ενός έτους
και ενός μηνός, ήτοι ισχύος μέχρι την …../…../…….…
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ΑΡΘΡΟ 6Ο - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επαναλάβει ανάλογη εκπαίδευση με αυτή που είχε παράσχει κατά την
περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας του μηχανήματος, διάρκειας ....... ημερολογιακών ημερών (σύμφωνα
με την προσφορά)
ύστερα από αίτημα του ΠΕΛΑΤΉ και χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής για εκπαίδευση νέου
προσωπικού αυτού (ιατρών, φυσικών ή χειριστών και βιοιατρικών μηχανικών) μέσα στην περίοδο της
ετήσιας σύμβασης, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ΠΕΛΑΤΉ και εφόσον το δικαίωμα αυτό του ΠΕΛΑΤΉ δεν
έχει εξαντληθεί σε προηγούμενες ετήσιες συμβάσεις συντήρησης.
ΑΡΘΡΟ 7Ο - ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
7.1 H παρούσα Σύμβαση δυνατόν να ανανεώνεται ανά έτος, σύμφωνα με την θέληση και την διακριτική
ευχέρεια του ΠΕΛΑΤΉ, με έναρξη του πρώτου έτους ισχύος την ……/……/…….…. Κατά συνέπεια η παρούσα
Σύμβαση ετήσιας συντήρησης-επισκευής λήγει την ……/……/…………
7.2 Ή ανανέωση της Σύμβασης συντήρησης μετά την λήξη της παρούσας όσον αφορά το τίμημα, θα
γίνεται σύμφωνα με την αύξηση του ΔΕΙΚΤΉ ΤΙΜΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΉ που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την αντίστοιχη
προηγούμενη 12μηνη περίοδο που μόλις έληξε (δηλ σύμφωνα με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών
καταναλωτή του μήνα υπογραφής της νέας Σύμβασης σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
χρόνου).
7.3 Σε περίπτωση που το συγκρότημα τεθεί οριστικώς εκτός λειτουργίας κατόπιν απόφασης του ΠΕΛΑΤΉ,
η παρούσα Σύμβαση λύεται αυτομάτως και αζημίως για αμφότερους τους συμβαλλόμενους. Σε τέτοια
περίπτωση ο ΠΕΛΑΤΉΣ θα ενημερώσει εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την πρόθεση διακοπής λειτουργίας του
συγκροτήματος, τηρώντας προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών. Ο ΠΕΛΑΤΉΣ υποχρεούται να
καταβάλει το συμβατικό τίμημα που αναλογεί στον χρόνο λειτουργίας του συγκροτήματος.
7.4 Ή Σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των δύο
συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 8ο - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
8.1 Ή εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
8.2 Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, ο ΠΕΛΑΤΉΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών
ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.
8.3 Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά
Δικαστήρια.
Σαν απόδειξη των παραπάνω υπογράφεται η Σύμβαση αυτή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία
πρωτότυπα
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον ΠΕΛΑΤΉ
(Γ. Ν. ………..…..…………)

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(………………..……………..)
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