Γξαθείν Πξνκεζεηώλ
Πιεξ: Δ.ηαπξνπνχινπ
Tει.: 2313 32.3115, fax: 2313 32.3969
Ηιεθηξ. Γ/λζε: pr.papageorgiou@gmail.com
ΓIΑΚΗΡΤΞΗ 008/2018 (α/α ζπζηήκαηνο: 55883)
ΑΝΟΙΥΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ, ΜΔ ΜΔΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ, ΣΧΝ ΓΔΚΑ
ΔΞΙ (16) ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΠΡΟΒΟΛΔΧΝ, ΣΙ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΔ ΑΙΘΟΤΔ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ.
ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΑΝΟΙΥΣΟ

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ

Η ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ΒΑΔΙ ΣΗ ΣΙΜΗ.

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ
03/05/2018, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 15:00 κ.κ.

ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

09/05/2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 π.κ

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ, Γξαθείν Πξνκεζεηώλ (αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ)

ΚΩΔΙΚΟ CPV

33141625-7

ΚΩΔΙΚΟ NUTS

EL522
160.000,00€ ρσξίο ΦΠΑ ή 198.400,00€ κε ΦΠΑ 24%

ΕΣΗΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΩΡΙ ΦΠΑ1

160.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΚΗΜΔΗ

22/03/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΟΛΗ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗΝ
ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΚΔΟΕΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΗ

ΣΟΝ

22/03/2018

ΣΟΠΙΚΟ 23/03/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΠΟ

1

Ν. 4412/2016 Άρθρο 6 (Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης -άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), παρ. 1. Ο υπολογισμός της

εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης.

1

Η Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ννζνθνκείν, κε δξαζηεξηόηεηα ηελ παξνρή πξσηνβάζκηαο έσο θαη ηξηηνβάζκηαο πγείαο θαη
πεξίζαιςεο.
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ:
1.1.

Σνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Γ.Γ.), ν νπνίνο έρεη θπξσζεί κε ην άξζξν πξψην ηνπ Ν. 2690/1999 «Κχξσζε ηνπ

Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).
1.2.

Σνπ Ν.3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 25/Α/09.02.2007)
1.3.

Σνπ Ν.3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο

δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α΄ 134/18-6-2007).
1.4.

Σνπ Ν.3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/15.03.2010) «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», άξζξν 12 «Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.», θαη άξζξν 20 §3 «Έλαξμε ηζρχνο».
1.5.

Σνπ Ν.3846/2010 άξζ. 24 (Φ.Δ.Κ. Α‟ 66/11.5.2010) «Δγγπήζεηο γηα ηελ εξγαζηαθή αζθάιεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο»,.

1.6.

Σνπ Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ

δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν» «Πξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο.(Α-112).
1.7.

Σνπ Ν.3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

1.8.

Σνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/η.Α‟/15-09-2011) χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ φπσο

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
1.9.

Σνπ Ν.4055/2012 (ΦΔΚ 51 η.Α΄/2012) «Γίθαηε δίθε θαη εχινγε δηάξθεηα απηήο».

1.10. Σνπ Ν.4152/2013 (ΦΔΚ 107 Α/07.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη

4127/2013».
1.11. Σνπ Ν.4174-2013 (ΦΔΚ 170-η.Α΄- 26.7.2013) «Φνξνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».
1.12. Σνπ Ν.4250/2014 (ΦΔΚ 74/η. Α΄) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη

Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο».
1.13. Σνπ Ν.4254/2014 «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη

άιιεο δηαηάμεηο».
1.14. Σνπ N.4412/2016 (ΦΔΚ 47/η. Α΄/08.08.2016) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο

νδεγίεο 2014/24/ΔΔ & 2014/25/ΔΔ)
1.15. Σνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 «Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147)».

2. Σηο απνθάζεηο:
2.1.

Σελ ππ‟ αξηζ. Α1α/8.342/10-07-1998 (ΦΔΚ 711/η.Β΄/1998) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη

Πξφλνηαο «Έγθξηζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γεληθνχ Πεξηθεξεηαθνχ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε, ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
2.2.

Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 θαη 17 ηεο από 24-05-1991 ύκβαζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ιδξχκαηνο

«Ίδξπκα Παπαγεσξγίνπ», πνπ θπξψζεθε κε ην Ν. 1964/1991 (ΦΔΚ 146/ηεχρνο Α΄/26-09-1991), φπσο ηξνπνπνηήζεθε,
ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.
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2.3.

Σελ ππ‟ αξηζ. Α2β / Γ.Π. 52363 / 14-07-2017 (ΦΔΚ 366 / 24-07-2017, Σεχρνο Y.O.Γ.Γ.) θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ

Τγείαο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Τγείαο, πεξί νξηζκνχ κειψλ ζην Γ.. ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Θεζζαινλίθεο
«ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ».
2.4.

Σελ ππ‟ αξηζ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ 17-3-2009 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ
ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (αξ. 3, Ν.3580/ 2007).
2.5.

Σελ ππ‟ αξηζ. 57654/23.05.2017 (ΦΔΚ 1781/Β/2017) ππνπξγηθή απφθαζε «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Αλάπηπμεο.»
2.6.

Σελ ππ‟ αξηζ. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/Β/02-06-2017) ππνπξγηθή απφθαζε «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο

ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».
2.7.

Σελ ππ‟ αξηζ. 1191/14.03.2017

(ΦΔΚ 969/22.03.2017) ππνπξγηθή απφθαζε “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ

ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3, ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν.4412/2016”.
2.8.

Σελ ππάξηζκ. 2879/2018 (ΦΔΚ879/13-3-2018) ππνπξγηθή απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ

λνκαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ.
2.9.

Σελ ππ΄ αξηζ. 4.658/06-09-2016 θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο – Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην

Π.Π.Τ.Φ.Τ. έηνπο 2015.
2.10. Σα ππ΄ αξηζ. 4.963/05-10-2016 θαη 4.972/06-10-2016 έγγξαθα ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο ζχκθσλα κε ηα νπνία,
ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη νη θνξείο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.3580/2007, έσο ηνλ θαζνξηζκφ θνξέσλ δηελέξγεηαο (ΚΑΑ) γηα ηε
δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ ζε επίπεδν Κεληξηθήο δξαζηεξηφηεηαο (άξζξν 41 ηνπ Ν.4412/2016), νθείινπλ λα δηελεξγνχλ
δηαγσληζκνχο απφ ηα ηζρχνληα Π.Π.Τ.Φ.Τ.
2.11. Σελ ππ΄ αξηζ. 506 / 25-01-2018 (Θέκα 25ν) Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ κε πξνυπνινγηζηηθή δαπάλε αμίαο 198.400 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
2.12. Σελ ππ΄ αξηζ. 509ε / 15-03-2018 (Θέκα 16ν) απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο ησλ Σερληθψλ
Πξνδηαγξαθψλ ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαη δέζκεπζεο ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο (ΑΓΑ:7ΚΞ469ΗΑΞ-9ΥΣ)
2.13. Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή
απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ,
εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο,
έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
Αλνηρηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ είηε γηα ηελ αλαβάζκηζε/κεξηθή αληηθαηάζηαζε είηε γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε
ησλ ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ (πξνβνιέσλ) κε λέεο ηερλνινγίαο LED, ζε 14 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ θεληξηθψλ ρεηξνπξγείσλ θαη
ζε 2 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ γπλαηθνινγηθψλ/καηεπηηθψλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2015,
ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 160.000,00 € ρσξίο ΦΠΑ ή 198.400,00€ κε ΦΠΑ 24%. Οη 14 εθ ησλ 16 πξνβνιείο ζα
δηαζέηνπλ θαη δνξπθφξν, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 2.1 ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (παξάξηεκα «Α»).
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1.

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ (ΚΑΔ 9700).

2.

ΣΟΠΟ – ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ

ΔΝΑΡΞΗ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΤΠΟΒΟΛΗ

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Γηαδηθηπαθή πχιε

16/04/2018,

www.promitheus.gov.

Γεπηέξα

gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ..

8:00π.κ.

ΣΟΠΟ

εκέξα
θαη ψξα Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

ΤΠΟΒΟΛΗ

ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

ΠΡΟΦΟΡΧΝ
03/05/2018, εκέξα
Πέκπηε
θαη ψξα
15:00κ.κ.

09/05/2018, εκέξα
Σεηάξηε

θαη ψξα

10:00π.κ

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ώξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην
ζύζηεκα. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνύλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ώξα ή ζα θαηαηεζνύλ κε επηζηνιή εθηόο
Δζληθνύ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ινγίδνληαη σο απαξάδεθηεο θαη επηζηξέθνληαη.
3. Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο
πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ), κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr (α/α ζπζηήκαηνο:
55883). Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη
απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016
θαη ηελ ππ‟ αξηζ. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/Β/02-06-2017) ππνπξγηθή απφθαζε. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη, φπσο
πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 18ν «Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ».
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκό νη ελδηαθεξόκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ
ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνύκελε από πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνύλ ζην
ειεθηξνληθό ζύζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. – Γηαδηθηπαθή πύιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζώληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία
εγγξαθήο:
Oη νηθνλνκηθνί θνξείο, αηηνχληαη, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο
θνξέαο», ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ (παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ)
ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:
•

Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ νηθνλνκηθνχο θνξείο δηαζέηνπλ ειιεληθφ αξηζκφ θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη

κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ
πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΗΓΗ, απνδίδεη ζε
απηνχο ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ πζηήκαηνο.
•

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ αξηζκφ

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ) δχλαηαη λα αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο:
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α) είηε ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), ηαπηνπνηνχκελνη κε ρξήζε ησλ
δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα.
β) είηε βάζεη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην ζχζηεκα Secureiden Tityacr Ossbo Rderslin Ked (STORK). Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, ε
αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΗΓΗ, απνδίδεη ζε απηνχο ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη
δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
•

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηα πξνεγνχκελα δχν εδάθηα, αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη

ηαπηνπνηνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΗΓΗ, απνζηέιινληαο:
-

είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή.

-

είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF) κε επίζεκε

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη/ απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ
κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ
αξκφδηα ππεξεζία.
•

Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ή κέζσ

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
•

Δθφζνλ ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ηαπηνπνηεζεί, ε αξκφδηα Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο ηήξημεο ηνπ ΔΗΓΗ,

απνδίδεη ζε απηφλ ηα απαξαίηεηα δηαπηζηεπηήξηα θαη δηθαηψκαηα πξφζβαζεο θαη ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ελεκεξψλεη
ζρεηηθά κε ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνλ ππνςήθην ρξήζηε.
4. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο:
1.

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΜΔΡΟ (Α΄)

2.

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α΄)

3.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Β΄)

4.

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Γ’)

5.

ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΔΧΝ (Δ.Δ.Δ..)*

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Γ’)

* Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο ηεο δηαθήξπμεο παξαηίζεηαη θαη ζε επεμεξγάζηκή κνξθή αξρείνπ .xml, ην νπνίν ζα
κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ ηεο ΔΔ ηε
ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.
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ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΑΡΘΡΟ 1ν: Οξηζκνί
Αναθέηοςζα Απσή
Σν Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ», ην νπνίν πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ.
Αξμόδιορ Τπηπεζίαρ Γιενέπγειαρ
ρεηηθέο

κε

ην

δηαγσληζκφ

πιεξνθνξίεο

παξέρεη

ην

Γξαθείν

Πξνκεζεηψλ

(αξκφδηα:

θ.

ηαπξνπνχινπ Δπαγγειία, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: 2313 323115 Fax: 2313 323969, φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 08:00-15:00).
Ππομήθεια/ Τπηπεζία:
Η αλάδεημε αλαδφρνπ είηε γηα ηελ αλαβάζκηζε/κεξηθή αληηθαηάζηαζε είηε γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ
ιπρληψλ (πξνβνιέσλ) κε λέεο ηερλνινγίαο LED, ζε 14 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ θεληξηθψλ ρεηξνπξγείσλ θαη ζε 2 ρεηξνπξγηθέο
αίζνπζεο ησλ γπλαηθνινγηθψλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηεο
παξνχζαο.
Δπιηποπή Γιενέπγειαρ και Αξιολόγηζηρ Γιαγυνιζμού
Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν
ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 221
ηνπ Ν. 4412/2016 πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο.
Οικονομικόρ Φοπέαρ
Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη πξνζθνξά κε ζθνπφ ηε
ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή.
Δκππόζυπορ
Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά -ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα- πνπ κπνξεί λα είλαη
ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ πξνζθέξνληα ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηφλ ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ ή -ζε
πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ- πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.
Ανηίκληηορ
Σν πξφζσπν πνπ ν πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ
(νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο
επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηνλ πξνζθέξνληα.
Ππομηθεςηήρ ή Ανάδοσορ
Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη ζχκβαζε κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαηά ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα.
Καηακύπυζη
Η απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αλάδνρν.
ύμβαζη
Η έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο
θαηαθχξσζεο.
Γλώζζα: Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Η παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο
Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ
δηαγσληδνκέλσλ/ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ, ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.
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ςμβαηικά ηεύση
Όια ηα ηεχρε πνπ ζπλνδεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηε ζχκβαζε κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ αλαδφρνπ θαη
πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο: α. ηε ζχκβαζε, β. ηελ δηαθήξπμε γ. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ δ. ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ε. ηηο ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο – δηεπθξηλίζεηο ηνπ αλαδφρνπ.
Πποϋπολογιζμόρ
Η εγθεθξηκέλε δαπάλε απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ, ε νπνία αλέξρεηαη ζηα 198.400,00 € καδί κε ην Φ.Π.Α.
24%.
ςμβαηικό Σίμημα
Η ηηκή πξνζθνξάο γηα ην θάζε είδνο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα.
ΑΡΘΡΟ 2ν: Πεξηγξαθή αληηθεηκέλνπ - Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο
Σν αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε αλαδφρνπ είηε γηα ηελ αλαβάζκηζε/κεξηθή αληηθαηάζηαζε είηε γηα ηελ νιηθή
αληηθαηάζηαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ (πξνβνιέσλ) κε λέεο ηερλνινγίαο LED, ζε 14 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ θεληξηθψλ
ρεηξνπξγείσλ θαη ζε 2 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ γπλαηθνινγηθψλ/καηεπηηθψλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζε εθαξκνγή
ηνπ Π.Π.Τ.Φ.Τ. 2015, ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 198.400,00€ κε ΦΠΑ 24%. Οη 14 εθ ησλ 16 πξνβνιείο ζα
δηαζέηνπλ θαη δνξπθφξν, φπσο εηδηθφηεξα πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 2.1 ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ (παξάξηεκα «Α»).
Κξηηήξην αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο
πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα βαζκνιφγεζεο θαη ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν ηνπ άξζξνπ 19νπ ηεο παξνχζαο.
ΑΡΘΡΟ 3ν : Πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή δηθαζηηθή πξνζηαζία
Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή
ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά
ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ
δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη (α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν
νηθνλνκηθφ θνξέα, αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία, ή (β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ, αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο γ) δέθα (10)
εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε γλψζε ηεο πξάμεο, πνπ βιάπηεη ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν
δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ζην ΚΗΜΓΗ. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο.
Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ, ζηνλ ειεθηξνληθφ
ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ
έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή
ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.
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Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ
Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016, ην νπνίν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε
πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί
ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.
Η πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή
αθπξφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 364 ηνπ λ. 4412/2016. Καηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ
θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ην άξζξν 366 ηνπ
λ.4412/2016.
Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΗΓΗ:
• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ) ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο
παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 4412/2016.
Η ΑΔΠΠ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο
πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ παξεκβαίλνληνο
θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.
Οη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΠΠ.
Η άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο
αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ
αλαζεηνπζψλ αξρψλ.
Η αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο
επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα
νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.
Η άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο
απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.

ΑΡΘΡΟ 4ν: Γεκνζηόηεηα
Η διακήπςξη ηος διαγυνιζμού αναπηάηαι:
ην Κεληξηθφ Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ), ζηε δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Η.ΓΗ.
www.promitheus.gov.gr φπνπ έιαβε ηνλ ζπζηεκηθφ αξηζκφ 55883 θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
www.papageorgiou-hospital.gr
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Πεπίλητη ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ έσει αποζηαλεί για δημοζίεςζη:
1.

ηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

2.

ην ΚΗΜΓΗ

3.

ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ΓΙΑΤΓΔΙΑ

4.

ηηο εθεκεξίδεο: ΔΠΣΑ ΗΜΔΡΔ, ΗΜΔΡΗΙΑ ΣΟΠΙΚΗ.

5.

Δκπνξηθφ-Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,

6.

Βηνηερληθφ Δπηκειεηήξην Θεζζαινλίθεο,

7.

Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην

8.

Γήκνο Θεζζαινλίθεο.

Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο (αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο δηαθήξπμεο) βαξχλνπλ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή
(Ννζνθνκείν).

ΑΡΘΡΟ 5ν : Σξόπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ – παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ηεο δηαθήξπμεο
Σα αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο
πχιεο www.promitheus.gov.gr , ηνπ Δ..Η.ΓΗ..
Δθφζνλ έρνπλ δεηεζεί εγθαίξσο, νη αλαζέηνληεο θνξείο παξέρνπλ ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηπρφλ ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ην αξγφηεξν
έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. ε πεξίπησζε
επηζπεπζκέλεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ Ν. 4412/2016, ε πξνζεζκία απηή
αλέξρεηαη ζε ηέζζεξηο (4) εκέξεο (άξζξν 297 ηνπ Ν. 4412/2016). Σα αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
θαηαηίζεληαη ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ, εμεηάδνληαη κόλνλ εάλ ην
Ννζνθνκείν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απαληήζεη ζηνλ ελδηαθεξόκελν εληόο ηνπ ελαπνκείλαληνο ρξόλνπ.
Σν Ννζνθνκείν δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ δελ ζα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζην ζχζηεκα Δ..Η.ΓΗ..
εκεηψλεηαη φηη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηνπ
Ννζνθνκείνπ επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζα αλαξηψληαη
ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ννζνθνκείνπ: www.papageorgiouhospital.gr.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ έρνπλ φζνη δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή
παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη έρνπλ εγγξαθεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Η.ΓΗ.. - Γηαδηθηπαθή πχιε
www.promitheus.gov.gr).
Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη
νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ
παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ.
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β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.
Η δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ.
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ
πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ.
ΑΡΘΡΟ 6ν: Υξόλνο – Σόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
Οη

πξνζθνξέο

ππνβάιινληαη

απφ

ηνπο

νηθνλνκηθνχο

θνξείο

ειεθηξνληθά,

κέζσ

ηεο

δηαδηθηπαθήο

πχιεο

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. κε εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 16/04/2018, εκέξα Γεπηέξα
θαη ψξα 08:00 π.κ. κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξώλ: 03/05/2018, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
15:00κ.κ. ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν ζηνλ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο: 55883, ζχκθσλα κε ηα
αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 7ν : Υξόλνο – Σόπνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο ηνπο, ήηνη ζηηο 09/05/2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00 πκ. κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα
νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
ΑΡΘΡΟ 8ν : Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ
αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα
ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο
ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν
25 ηνπ Ν. 4412/2016.
Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο.
Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα
Αξρή δηθαηνχηαη, εθ‟ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα
πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη.
Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά
κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα
απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ
αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ν: Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr,
ηνπ ΔΗΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, ζε
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ειεθηξνληθφ θάθειν. Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο,
ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηνλ (ππφ)θάθειν Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο/ Σερληθή πξνζθνξά.
Α. Δληφο ηνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ηεο πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ηα αλαθεξφκελα θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, νη πξνζθέξνληεο ππνβάιινπλ:
1. Σα θςζικά ππόζυπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
α. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο δαπάλεο,
ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 28ν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη
απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ PDF θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζία Γηεμαγσγήο
ηνπ Γηαγσληζκνχ ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.
β. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο.
γ. Σν πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα
κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα παξάξηεκα (Δ΄) ηεο δηαθήξπμεο, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο
ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
i)

δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί θνξείο

απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
ii)

πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.4412/2016.

Σν ΔΔΔ θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη
απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΔΔ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ
XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ κε αξηζκφ ζπζηήκαηνο 55883 ηνπ
ΔΗΓΗ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο -Παξάξηεκα (Δ΄).
Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf θαη ζηα αλαξηεκέλα έγγξαθα ηνπ ελ ιφγσ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ (αξ.ζπζη.55883).
Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ
ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. ε πεξίπησζε πνπ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα
θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα ή επαγγεικαηηθή
επάξθεηα ή πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ κέξνο ηεο ζχκβαζεο, ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππνβάιινπλ ην ΔΔΔ θαη νη
ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο.
ην ΔΔΔ πξνζδηνξίδεηαη ε δεκφζηα αξρή ή ην ηξίην κέξνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ
θαη πεξηιακβάλεη επίζεκε δήισζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζεη ηα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά.
Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε βάζε δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε
ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν. 4412/2016, ζην ΔΔΔ πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη θαηά πεξίπησζε,
ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.
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δ.

Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ήηνη θ/α ηεο έλαξμεο επηηεδεχκαηνο απφ ηελ

αληίζηνηρε

Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο ηπρφλ κεηαβνιέο, έηζη ψζηε λα απνηππψλεηαη ε ηξέρνπζα εηθφλα ηεο επηρείξεζεο.
Δηδηθά γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο, γίλεηαη απνδεθηή ε πξφζθαηε εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο
“ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο”, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ .
2. Σα νομικά ππόζυπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
Όια ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ α., β., γ. θαη δ. ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Α. Σν Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) θαζψο θαη φιεο νη απαηηνχκελεο δειψζεηο ηεο δηαθήξπμεο ππνγξάθνληαη,
επί εηαηξηψλ (Δ.Π.Δ., Ι.Κ.Δ.), θαη πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπο ή πξφζσπν εηδηθψο
εμνπζηνδνηεκέλν απ‟ απηνχο θαη επί αλσλχκσλ εηαηξηψλ (Α.Δ.) απφ ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ή πξφζσπν
εηδηθψο εμνπζηνδνηεκέλν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο ή απφ ηνπο ηδίνπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ
νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016
γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή
ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα
εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ),
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
Β. Όζνλ αθνξά ζηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη:
Πξνθεηκέλνπ γηα Α.Δ.:
α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη
γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο.
β) Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη ε ηζρχνπζα ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο
εηαηξίαο.
Πποκειμένος για Ε.Π.Ε. & Ι.Κ.Ε.:
α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη
γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο εηαηξείαο
β) Αληίγξαθν ηνπ ΦΔΚ ζην νπνίν λα αλαθέξνληαη ν/νη δηαρεηξηζηήο/εο ηεο εηαηξείαο
Πποκειμένος για πποζωπική εηαιπεία (Ο.Ε., Ε.Ε.):
α) Βεβαίσζε ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ (Γ.Δ.ΜΗ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη νη
γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηεο εηαηξείαο
β) Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ/ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ.
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3.

Οι ζςνεηαιπιζμοί:
Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο

ππεχζπλεο δειψζεηο θαζψο θαη ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ
ζπλεηαηξηζκνχ θαη αθνξά ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
4.

Οι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθοπά:

α. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
β. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ είδνπο ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο,
ν εθπξφζσπνο ηεο έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Ννζνθνκείνπ) θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη.
Γ. Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη από
απηόλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ -.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε από απηόλ εληόο ηξηώλ (3)
εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.
χκθσλα κε ηνλ Ν.4250/2014, ηα έγγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ζπκκεηέρνληα, θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη δελ
απαηηείηαη ζρεηηθή ζεψξεζε. Γηα ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Γεκφζηα Αξρή, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε πξνζθφκηζε απινχ
θσηναληηγξάθνπ, ελψ γηα ηα έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ Ιδησηηθφ Φνξέα, απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ ε πξνζθφκηζε
θσηναληηγξάθνπ απφ επηθπξσκέλν αληίγξαθν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά θαη φια ηα άιια ζηνηρεία θαη έγγξαθα ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά
ζπκκεηνρήο-ηερληθή πξνζθνξά» πνπ έρνπλ ππνβιεζεί κε ηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά θαη απαηηνχληαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ
αλαζέηνπζα αξρή εληφο ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο είλαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ εθδνζεί /
ζπληαρζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ θέξνπλ ηελ ςεθηαθή ηνπ ππνγξαθή, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία
ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 4250/2014. Χο
ηέηνηα ζηνηρεία ελδεηθηηθά είλαη: ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο
θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Δηδηθφηεξα δελ
πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο
ππ.αξ.56902/215 ππνπξγηθήο απφθαζεο, ηα ΦΔΚ, ηα ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπεηαη απφ ην
λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ.
Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο
(Άξζξν 79, παξ. 5 ηνπ Ν.4412/2016).
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ή κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ αλαθεξόκελσλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ, ε πξνζθνξά
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Σν απηό ηζρύεη θαη ζε πεξίπησζε ππνβνιήο ππεύζπλσλ δειώζεσλ κε αλαιεζέο ή
αλαθξηβέο πεξηερόκελν.
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ΑΡΘΡΟ 10ν : Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθύξσζεο
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, νθείιεη λα ππνβάιεη ειεθηξνληθά εληόο δέθα
(10) εκεξώλ απφ ηελ ειεθηξνληθή θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδνπνίεζεο, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Σα
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείνπ ηύπνπ -.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή εληόο
ηξηώλ (3) εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή
ππνγξαθή.
Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά πεξίπησζε. Αλαιπηηθφηεξα:
α) Οη Έιιελεο πνιίηεο:
1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016, γηα θάπνην απφ ηα
αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη
ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο,
ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο.
2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο. Σν πηζηνπνηεηηθφ εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.
3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο
άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη
επηθνπξηθήο) γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνλ εξγνδφηε

θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. ε πεξίπησζε

εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζ‟ απηφ θαη ην εηδηθφ
επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη
κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
β) Οη αιινδαπνί:
1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο
ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.
2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο πεξ. (β) ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016 ή ππφ
άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ. Σα
δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη,
απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα
κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο.
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γ) Σα λνκηθά πξόζσπα / ζπλεηαηξηζκνί (εκεδαπά ή αιινδαπά):
1) Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο ή αιινδαπνχο, αληίζηνηρα.
2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ
ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ Ν. 1892/1990 ή άιιεο
αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ
λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο.
3) Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ
πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ Ιδησηηθψλ Κεθαιαηνπρηθψλ Δηαηξεηψλ (Ι.Κ.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη
Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο αλψλπκεο
εηαηξείεο (Α.Δ.) θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή
δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε
ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν.4412/2016.
4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ή δηαδηθαζίαο έθδνζεο απφθαζεο
εθθαζάξηζεο, εθδίδνληαη, φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην
κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E. θαη, φζνλ αθνξά ζηελ εηδηθή
εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, απφ ην αξκφδην Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί
εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο,
εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζηνλ δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.
δ) Οη ελώζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηώλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά:
Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε Οηθνλνκηθφ Φνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε.
ΑΡΘΡΟ 11ν: Γιώζζα - Πξόζζεηνη όξνη


Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο
ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ
αλαδφρνπ, ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα.



Οη πξνζθνξέο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή
ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ.1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο,
είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.



Μφλνλ ηα ηερληθά θπιιάδηα (κπξνζνχξεο ή prospectus) κπνξνχλ λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα.



Οη ππεχζπλεο δειψζεηο πξέπεη λα έρνπλ αιεζέο θαη αθξηβέο πεξηερφκελν, άιισο επηθέξνπλ θπξψζεηο.



Δάλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ
αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε
βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ελψπηνλ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή
αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο – κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο
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εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. ηελ θαηά ηα άλσ ππεχζπλε δήισζε ζα δειψλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ
εθδίδνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν νη αλσηέξσ λνκηθέο θαηαζηάζεηο.


Όια ηα πξνζθνκηδφκελα έγγξαθα πξέπεη λα είλαη πξσηφηππα ή επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή επθξηλή
θσηναληίγξαθα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ν.4250/2014.

Δπηζεκαίλεηαη φηη: γηα ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (πιεξεμνχζηα, έλνξθεο βεβαηψζεηο, θ.ιπ.) ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε
ππνρξέσζε ππνβνιήο επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ.
ΑΡΘΡΟ 12ν: Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ
12.1.

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ

ΔΗΓΗ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηνλ ειεθηξνληθό θάθειν ηνπ
δηαγσληζκνύ κε α/α ζπζηήκαηνο: 55883, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα 36 θαη 37 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ ππ‟
αξηζ. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/Β/02-06-2017) ππνπξγηθή απφθαζε.
Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα
απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο
σο άλσ Τπνπξγηθήο Απφθαζεο.
12.2.

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην

ζχζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΗΓΗ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ
δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο.
12.3. Σα πεξηερφκελα ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο νξίδνληαη σο εμήο: (α) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή πξνζθνξά», (β) έλαο (ππν)θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Με ηνλ φξν
«(ππν)θάθεινο» ελλννχκε ηελ θαηεγνξία επηζπλαπηφκελσλ αξρείσλ ζην ζχζηεκα.
Ο ρξήζηεο − νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο, ειεθηξνληθά καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, εγθαίξσο θαη
πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, ζε κνξθή αξρείνπ -.pdf,
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:


Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ
απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ -.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ
εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 9ν ηεο παξνχζεο.



Ο ρξήζηεο − νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ

-.pdf θαη

ππνρξενχηαη λα ηελ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) ζε πξνζεζκία πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο (3) εξγάζηκεο
εκέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή.


Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρείν ην νπνίν ππνγξάθεηαη
ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. ε πεξίπησζε δηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ αξρείνπ απνξξίπηεηαη ε
πξνζθνξά σο απαξάδεθηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 21ν ηεο παξνχζαο.



Απφ ην ζχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο.

Ο θάθεινο θάζε πξνζθνξάο πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο δχν (2) επηκέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ειεθηξνληθνχο (ππφ)θαθέινπο:
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Α)

(Τπν) θάθεινο «Γηθαηνινγεηηθά - Σερληθή πξνζθνξά» πνπ πεξηέρεη αθελφο ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ηελ εγγπεηηθή

ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα θαη αθεηέξνπ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά, ε νπνία ζπληάζζεηαη
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή -.pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν -.pdf.
Δθφζνλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο δελ έρνπλ απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν
πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
Β) (Τπν) θάθεινο «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» πνπ πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Η Οηθνλνκηθή
Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηνλ (ππφ) θάθειν «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά». Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ζπληάζζεηαη
ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ
ειεθηξνληθφ αξρείν, ζε κνξθή -.pdf, ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Σα ζηνηρεία πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ παξαγφκελνπ ςεθηαθά ππνγεγξακκέλνπ ειεθηξνληθνχ
αξρείνπ πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα παξάγεη ζρεηηθφ κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα
παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθφ αξρείν -.pdf.
Δθφζνλ ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά δελ έρεη απνηππσζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν
πξνζθέξσλ επηζπλάπηεη ςεθηαθά ππνγεγξακκέλα ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία.
ΑΡΘΡΟ 13ν : Πεξηερόκελα ππνθαθέισλ


ηνλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά - Σερληθή πξνζθνξά» ηνπνζεηνχληαη ηα εμήο:

1.1. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο θαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 9ν
ηεο παξνχζεο.
1.2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Η Σερληθή Πξνζθνξά πεξηιακβάλεη:
1.2.1. Έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη: α) Η επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία
θαηαζθεπάδεηαη ην πξντφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο, ππνρξενχηαη επηπξνζζέησο λα δειψλεη
πξνο ηνλ θνξέα φηη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ θαηαζθεπάδεη ην ηειηθφ πξντφλ, έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπ,
ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο, β) απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ πιεξνί πιήξσο ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ δηαγσληζκνχ, γ) ν
πξνζθέξσλ δηαζέηεη θαηάιιειε θαη επαξθή ππνδνκή (εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηερληθά κέζα, θηι) γηα ηελ εθηέιεζε
ηεο ζχκβαζεο, δ) ε πξνζθνξά ηνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ, ήηνη έσο ηελ 09.05.2019, ε) ην ρξφλν
παξάδνζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ηνλ ρξφλν απαζρφιεζεο θάζε ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο θαηά ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ ιπρληψλ, ζη) ε ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) αηφκσλ απφ ην
ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ρεηξνπξγείσλ ζηελ ρξήζε θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ ιπρληψλ, θαζψο θαη δχν (2)
ηερληθψλ ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε δηεξεχλεζε/επηζθεπή βιαβψλ, δ) ε ππνρξέσζε ηνπ
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αλαδφρνπ λα απνθνκίδεη εθηφο Ννζνθνκείνπ, κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε, ηηο αληηθαζηζηάκελεο ιπρλίεο, αθνχ
παξαδίδεη ζηελ Σ.Τ. ηα ηκήκαηα ή αληαιιαθηηθά πνπ ηπρφλ ζα ππνδεηρζνχλ ε) ε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα
δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ εμνπιηζκνχ.
1.2.2 Πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή, εγρεηξίδηα ρξήζεο, ηερληθά θπιιάδηα θαη απεηθνλίζεηο ηνπ πιηθνχ, ε απζεληηθφηεηα ησλ
νπνίσλ λα κπνξεί λα βεβαηψλεηαη, εθφζνλ δεηείηαη απφ ην Ννζνθνκείν.
1.2.3 Πηζηνπνηεηηθά, βεβαηώζεηο θαη θάζε άιινπ είδνπο έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπκκόξθσζε ησλ
πξνζθεξόκελσλ εηδώλ πξνο ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο Α΄ θαη γεληθφηεξα ηηο απαηηήζεηο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Δηδηθφηεξα:
α) Πηζηνπνηεηηθφ CE, ψζηε λα πηζηνπνηείηαη φηη είλαη θαηαζθεπαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
αζθάιεηαο θαη εηδηθφηεξα φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ επξσπατθή νδεγία 93:42 EEC, φπσο ηζρχεη.
β) Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2008 ή/θαη ISO 13485 ή ηζνδχλακε.
γ) Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ελ ηζρχεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακε.
δ) Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο ή Κνηλνπνηεκέλνπ Οξγαληζκνχ, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηελ ππ'
αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/7-1-2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. Β΄ 32/16-1-2004), ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο κεηαθνξάο,
απνζήθεπζεο, δηαηήξεζεο θαη γεληθά δηαθίλεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
1.2.4. ηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή ηθαλόηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο, γηα ηα ηειεπηαία
ηξία έηε, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαδφζεηο, ζπκβάζεηο,
βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θ.ά.)
1.2.5 Πίλαθα ζπκκόξθσζεο.
Ο πίλαθαο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζπκπιεξσκέλνο
ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη:
1.

ηε ηήιε «ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί φξνη, ππνρξεψζεηο ή

επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο.
2.

ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Πξνκεζεπηή πνπ έρεη ηε κνξθή ΝΑΙ/ ΟΥΙ

εάλ ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή πιεξνχηαη ή φρη απφ ηελ πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθφ κέγεζνο πνπ δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ
αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηελ πξνζθνξά. Απιή θαηάθαζε ή επεμήγεζε δελ απνηειεί απφδεημε πιήξσζεο ηεο
πξνδηαγξαθήο θαη ε αξκφδηα Δπηηξνπή έρεη ηελ ππνρξέσζε ειέγρνπ θαη επηβεβαίσζεο ηεο πιήξσζεο ηεο απαίηεζεο.
3.

ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε ελφηεηα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ε νπνία ζα

πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηψλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ, ηνπ εμνπιηζκνχ
ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο θαη ππνζηήξημεο θιπ., πνπ θαηά ηελ θξίζε
ηνπ ππνςεθίνπ Πξνκεζεπηή ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο. ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο θαηαγξάθεηαη
αλαιπηηθφο πίλαθαο ησλ πεξηερφκελσλ ηεο.
4.

Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ

ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ζει. 4 παξάγξαθνο 4 θιπ.). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή ζηελ αλαθνξά ζα
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ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα πκκφξθσζεο,
ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (π.ρ. Πξνδ. 4.18)
1.2.6. Οπνηαδήπνηε άιιν έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθό δεηείηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (Παξάξηεκα «Α») ηεο δηαθήξπμεο.


ηνλ (ππν) θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο.

1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Πην ζπγθεθξηκέλα:
1.3.1. Η πποζθεπόμενη ηιμή, η οποία ππέπει να είναι διαμοπθωμένη ζύμθωνα με όζα ζηηούνηαι ζηο άπθπο
17 ο ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ, δίνεηαι αποκλειζηικά ζε εςπώ (€) και ππέπει να πποκύπηει με ζαθήνεια.
1.3.2.

Πξνζθνξά ε νπνία δελ ζα πεξηέρεη ηα ζηνηρεία φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17ν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Άξζξν 14ν : Δρεκύζεηα
14.1.

Η αλαζέηνπζα αξρή δελ απνθαιχπηεη πιεξνθνξίεο πνπ ηεο έρνπλ δηαβηβάζεη νηθνλνκηθνί θνξείο θαη ηηο νπνίεο έρνπλ

ραξαθηεξίζεη σο εκπηζηεπηηθέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, ελδεηθηηθά, ησλ ηερληθψλ ή εκπνξηθψλ απνξξήησλ θαη ησλ εκπηζηεπηηθψλ
πηπρψλ ησλ πξνζθνξψλ εθηφο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζην Ν. 4412/2016 ή ζε άιιεο δηαηάμεηο, ηδίσο ζην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ.
28/2015 (Α' 34) θαη ζην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2121/1993 (Α' 25), θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηε
δεκνζηνπνίεζε ησλ ζπλαπηφκελσλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφλησλ.
14.2.

Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απαηηήζεηο ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ

εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη αλαζέηνπζεο αξρέο θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο
ζπκβάζεσλ. Μπνξνχλ επίζεο λα απαηηήζνπλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ
απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
14.3.

Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ

απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο.
14.4.

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ

νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. ε απηή ηε
πεξίπησζε ε αλαζέηνπζα αξρή πξνρσξά ζε απνραξαθηεξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ πνπ κακώρ ραξαθηεξίζηεθαλ σο «εκπηζηεπηηθά»,
κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο πξνζθέξνπζαο εηαηξίαο.
14.5.

Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ

άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ π.δ. 28/2015 (Α'34).
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ΑΡΘΡΟ 15ν: Δλαιιαθηηθέο - Σκεκαηηθέο πξνζθνξέο
Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο γίλνληαη δεθηέο. Δηδηθφηεξα ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα πξνβιέπνπλ είηε ηελ δηαηήξεζε
ηκήκαηνο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο αλάξηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ πξνβνιέσλ θαηαζθεπήο MARTIN, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη
θαηαθφξπθσλ ή νξηδνληίσλ αμφλσλ, είηε ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ππνδνκήο αλάξηεζεο.
Σκεκαηηθέο πξνζθνξέο δελ γίλνληαη απνδεθηέο. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξνθχςεη σο ν κεηνδφηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε (είηε κε
κεξηθή αληηθαηάζηαζε είηε κε νιηθή αληηθαηάζηαζε) ηνπ ζπλόινπ ησλ δεθαέμη (16) ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ (πξνβνιέσλ).
Ο ππνςήθηνο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δε δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα
δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.

ΑΡΘΡΟ 16ν: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνζθέξνληεο γηα δώδεθα κήλεο (12), πξνζεζκία πνπ αξρίδεη απφ ηελ επφκελε ηεο
εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ήηνη έσο 09/05/2019. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ
αλαθεξφκελνπ ρξφλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο δχλαηαη λα παξαηαζεί θαη' αλψηαην φξην γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο αξρηθή δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο (άξζξν 97
ηνπ Ν. 4412/2016). Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη
ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία
κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ
νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο.
ΑΡΘΡΟ 17ν : Σηκέο πξνζθνξώλ – λόκηζκα
17.1.

Οη ηηκέο πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€), γηα παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζην Ννζνθνκείν.

17.2.

ηηο πξνζθεξφκελεο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ δαζκνί, ηέιε θαη θφξνη (εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ). Κάζε είδνπο άιιε

δαπάλε (έμνδα κεηαθνξάο, ηπρφλ έμνδα απνμήισζεο παιηνχ κεραλήκαηνο, έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο, θφζηνο
αζθάιηζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θιπ.) βαξχλεη ηνλ Πξνκεζεπηή θαη ζα πξέπεη λα έρεη ζπλππνινγηζζεί ζηελ πξνζθνξά.
17.3.

Πξoζθoξέο ζηηο νπνίεο δελ δίλεηαη ε ηηκή ζε επξψ ή θαζνξίδεηαη κε απηέο ζρέζε ηζνηηκίαο ηνπ επξψ πξνο άιιν

λφκηζκα, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
17.4.

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, εθφζνλ δελ πξνθχπηεη απφ απηήλ κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή γηα

ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ.
17.5.

Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

17.6.

Οη ηηκέο ζα δίδνληαη σο εμήο:

-

Σηκή κε θξαηήζεηο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο, αιιά ρσξίο Φ.Π.Α.

-

Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ (%), ζην νπνίν ππάγεηαη ην είδνο. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλν πνζνζηφ

Φ.Π.Α., απηφ ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία. Η ηηκή κε θξαηήζεηο, ρσξίο Φ.Π.Α., ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ δηακφξθσζε
ηεο ηηκήο ζχγθξηζεο ησλ πξνζθνξψλ.
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17.7.

ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ γίνονηαι δεκηές προζθορές:

17.7.1. Δίηε γηα ηελ αλαβάζκηζε/κεξηθή αληηθαηάζηαζε, είηε γηα ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ρεηξνπξγηθψλ
ιπρληψλ (πξνβνιέσλ) κε λέεο ηερλνινγίαο LED, ζε 14 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ θεληξηθψλ ρεηξνπξγείσλ θαη ζε 2 ρεηξνπξγηθέο
αίζνπζεο ησλ γπλαηθνινγηθψλ/καηεπηηθψλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
17.7.2. Πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο θάιπςεο ησλ ιπρληψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θάζε θχζεο αληαιιαθηηθψλ
πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. Σν ζρεηηθφ εηήζην ηίκεκα ζα παξακέλεη
ακεηάβιεην κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε θαη παξαιαβή θάζε ιπρλίαο, κε επηδερφκελν
αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο εηήζηαο ηηκαξηζκηθήο.
17.7.3. Η ζύγθξηζε ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ζην ζπλνιηθό θόζηνο θηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ήηνη ε ηηκή ζχγθξηζεο ζα
πξνθχςεη σο άζξνηζκα ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιπρληψλ, ζπλ ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο, (πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ θάζε θχζεο αληαιιαθηηθψλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο θαζψο ησλ ηαθηηθψλ ξπζκίζεσλ – ειέγρσλ θαιήο
ιεηηνπξγίαο), γηα ηα πξψηα δέθα (10) έηε ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο.
17.8.

Πξνζθνξά, απφ ηελ νπνία δελ πξνθχπηνπλ κε ζαθήλεηα ηα αλσηέξσ ζηνηρεία εθηίκεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ

είδνπο, ζα απνξξίπηεηαη σο αζαθήο θαη αφξηζηε.
17.9.

Οη ηηκέο ηεο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηov Πξνκεζεπηή κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία νξηζηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ

ηεο πξνκήζεηαο. Απνθιείεηαη ε αλαζεψξεζε ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ή νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ πξνκεζεπηή πέξαλ ηνπ
αληηηίκνπ γηα ηα είδε πνπ ζα πξνκεζεχζεη ζην Ννζνθνκείν, βάζεη ησλ ηηκψλ ηεο πξνζθνξάο ηνπ.
17.10. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε δελ αλαγξάθεηαη ηηκή ζε πιηθά ή ππεξεζίεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά, ζεσξείηαη
ακαρήησο φηη απηά πξνζθέξνληαη δσξεάλ.
17.11. Tν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ (ηδίσο φηαλ απηέο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο γηα ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο), νη δε δηαγσληδφκελνη
ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηα ζηνηρεία απηά θαη λα δηεπθνιχλνπλ θάζε ζρεηηθφ έιεγρν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.
17.12.

Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη εθαξκφδεηαη πνιηηηθή ηηκψλ πψιεζεο θάησ ηνπ

θφζηνπο θαηαζθεπήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ηηκήο απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο γηα εκπνξία (ηηκή dumping) ή φηη ην πξνζθεξφκελν
πξντφλ είλαη απνδέθηεο εμαγσγηθήο επηδφηεζεο. Οη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα είλαη γλψζηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κέηξσλ ηεο
ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο.
ΑΡΘΡΟ 18ν: Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ
18.1. Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηελ 09/05/2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 10:00π.κ.,
κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ
θείκελσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ.
18.2. Καηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα γίλεηαη απνζθξάγηζε κφλν ησλ ειεθηξνληθψλ (ππφ)θαθέισλ
«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά». Δπίζεο απνζθξαγίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη νη θάθεινη κε ηα απαηηνχκελα
δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβιήζεθαλ εληχπσο.
Οη ειεθηξνληθνί (ππν)θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη ειεθηξνληθά κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ
ζην ζχζηεκα νξγάλσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινηπψλ
απηψλ ζηνηρείσλ.
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18.3. Ακέζσο κεηά απφ ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο – Σερληθή Πξνζθνξά»,
νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ πνπ
απνζθξαγίζζεθαλ. Οκνίσο, κεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ (ππν)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», νη πξνζθέξνληεο
ζα έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ
ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ.
ΑΡΘΡΟ 19ν: Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
Μεηά ηελ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην Ννζνθνκείν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ
πηζηνπνηεκέλσλ ζην ζχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.
4412/2016 γηα ηελ αλάζεζε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο.
πγθεθξηκέλα κέζα απφ ην ζχζηεκα ηδίσο:
•

Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην Ννζνθνκείν θαη ηα κέιε ηεο, πηζηνπνηεκέλνη
ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνβαίλεη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ θαηά πεξίπησζε θαθέισλ θαη
ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ.

•

Η αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζπληάζζεη θαη ππνγξάθεη ηα πξαθηηθά αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ θαη
ππνθαθέισλ ησλ ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.

•

Σν Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ εθδίδεη ηηο απνθάζεηο επί ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ.

•

Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ελεκεξψλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ απνθάζεσλ.

•

Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ή άιινη πηζηνπνηεκέλνη ρξήζηεο ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ην Ννζνθνκείν
απεπζχλνπλ αηηήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρξήζηεο – νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ επί ππνβιεζέλησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαη νη ρξήζηεο – νηθνλνκηθνί θνξείο παξέρνπλ ηηο δηεπθξηλίζεηο εληφο ησλ θαηά πεξίπησζε πξνζεζκηψλ
πνπ ηνπο νξίδνληαη.

α)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

Μεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, ε επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ειέγρεη ηελ
νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί.
β)

ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ζα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ έρνπλ απνξξηθζεί
θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο.
Η βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε (κεξηθή ή νιηθή) ησλ δεθαέμη
(16) ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ (πξνβνιέσλ) κε λέεο ηερλνινγίαο LED, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ ηχπν, δειαδή ην άζξνηζκα
ηεο βαζκνινγίαο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θάζε νκάδαο θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο επί ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο
Σερληθήο Πξνζθνξάο
U = ζ1.Κ1 +ζ2.Κ2+ ...+ζλ.Κλ. Όπνπ: «U» = ηαζκηζκέλε βαζκνινγία/ «ζλ» = πληειεζηήο βαξχηεηαο/ «Κλ» = Κξηηήξην
Αλάζεζεο.
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Η βαζκνινγία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ θάησζη πίλαθα αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ ηνπ θάζε είδνπο θαη φζα αλαθέξνληαη ζηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ Ν. 4412/2016: Η βαζκνινγία θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη
απφ 100 έσο 120 βαζκνχο. Η βαζκνινγία είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη έσο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗΣ / ΜΔΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
- ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΔΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΥΦΝΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΤΔΛΔΣΤΗΣ
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΠΟΗΟΣΖΣΑ/ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ

100 - 120

10%

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΔΝΣΑΖ ΦΩΣΗΜΟΤ & ΥΡΩΜΑΣΗΚΖ
ΑΠΟΚΡΗΖ

100 - 120

15%

ΔΓΓΤΖΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ ΕΩΖ ΦΩΣΟΓΗΟΓΩΝ LED

100 - 120

10%

ΒΑΘΟ ΠΔΓΗΟΤ ΔΣΗΑΖ & ΡΤΘΜΗΔΗ

100-120

10%

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΠΡΟΘΖΚΖ ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ

100 - 120

10%

ΥΡΟΝΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΗΘΟΤΑ

100 - 120

20%

ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΔΓΓΤΖΖ ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

100 - 120

10%

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ (SERVICE) ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ

100 - 120

15%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΗΜΔΙΧΗ: ηνλ ηχπν ηεο ζηαζκηζκέλεο βαζκνινγίαο, φπνπ ζ1, ζ2 θιπ είλαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηεο 3 εο ζηήιεο ηνπ
πίλαθα θαη Κ1, Κ2 θιπ είλαη νη αληίζηνηρεο βαζκνινγήζεηο, νη νπνίεο θπκαίλνληαη απφ 100, φηαλ πιεξνχηαη αθξηβψο ε απαίηεζε
ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην, έσο 120 φηαλ θαη ζην βαζκφ πνπ ππεξθαιχπηνληαη.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απνηεινχλ ζην ζχλνιφ ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο θαη ε νπνηαδήπνηε κε
ζπκκφξθσζε πξνο απηέο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.
Η δηαπίζησζή ηεο ζπκθσλίαο ηεο πξνζθνξάο κε ηνπο απαξάβαηνπο φξνπο, φπσο απηνί νξίδνληαη απφ ηελ δηαθήξπμε, θαη κε ηηο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, γίλεηαη κε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ νπνία
επηθπξψλεη κε απφθαζε ηνπ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ..
Η αλσηέξσ απφθαζή ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο καδί κε ην πξαθηηθφ γλσζηνπνηείηαη ζηνπο ππνςήθηνπο Πξνκεζεπηέο.
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γ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή
ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο, ζε εκεξνκελία πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηξεηο (3)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο λσξίηεξα.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ησλ πξνζθνξψλ θαη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ηηκψλ πνπ
πξνζθέξζεθαλ.
Η Δπηηξνπή ζα ειέγμεη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ αληαπνθξίλνληαη ζηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο, ε Δπηηξνπή ζα θαηαηάμεη ηηο πξνζθνξέο ζε
πγθξηηηθφ Πίλαθα, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. Η
Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ην πξαθηηθφ ηεο ζηελ Τπεξεζία ε νπνία απνθαίλεηαη ζρεηηθά θαη κε κέξηκλα ηεο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο
ππνςήθηνπο Πξνκεζεπηήο ε απφθαζή ηεο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ.
Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα
πξνθχςεη κε βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν:

Λi =

Ti
Ui

Όπνπ
(α)

Σi = Η ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή ηηκή Σ ηεο Πξνζθνξάο i. (φπσο απηή δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.17.8 ηνπ άξζξνπ

17νπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο).
(β)

Ui = ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία

Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη ε Πξνζθνξά κε ην κηθξφηεξν «Λ». Ο δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη
ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

δ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΣΗ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ πάξνδν ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί
αζθεζείζαο πξνζθπγήο, ην Ννζνθνκείν εηδνπνηεί ηνλ «πξνζσξηλφ αλάδνρν», γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ
10ν ηεο παξνχζαο.
Η ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ «Απνδεηθηηθά Μέζα» γίλεηαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ εκεξψλ, κεηά ηελ πξνζθφκηζε
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ζε έληππε κνξθή, χζηεξα απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η απνζθξάγηζε ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο γίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα πξνο ηνχην επηηξνπή.
Ακέζσο κεηά ηελ αλσηέξσ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε, νη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί, ζα έρνπλ
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνζθξαγίζζεθε.
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη
ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ:
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i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε ην Δ.Δ.Δ.., είλαη ςεπδή ή
αλαθξηβή ή
ii)

δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ

δηθαηνινγεηηθψλ ή
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 10ν ηεο παξνχζαο.
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν
πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δ.Δ.Δ.., νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη
ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (φπσο αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 23ν: Υξφλνο ζπλδξνκήο φξσλ ζπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.
Η δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ ηεο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ
θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα
ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ.
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο επηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ
απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
ΑΡΘΡΟ 20ν: πκπιήξσζε απνζαθήληζε πιεξνθνξηώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ
20.1.

Καηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιεί

εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο ή ηνπο ππνςεθίνπο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ
ππνβάιεη, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Οπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνπο
πξνζθέξνληεο ή ππνςεθίνπο, ρσξίο λα έρεη δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, δελ ιακβάλεηαη ππφςε.
20.2.

Η πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ηηο αζάθεηεο, επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά

ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζεο ή ζπκπιήξσζεο, ηδίσο δε παξάιεηςε κνλνγξαθψλ, δηαθεθνκκέλε αξίζκεζε, ειαηηψκαηα
ζπζθεπαζίαο θαη ζήκαλζεο ηνπ θαθέινπ θαη ησλ ππνθαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, ιεθηηθέο θαη θξαζηηθέο
απνθιίζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηελ νξνινγία ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, πνπ δελ επηθέξνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ειιείςεηο σο πξνο ηα λνκηκνπνηεηηθά ζηνηρεία, πιεκκειήο ζήκαλζε αληηγξάθσλ πνπ
εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74), κεηαθξάζεσλ θαη ινηπψλ πηζηνπνηεηηθψλ ή
βεβαηψζεσλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο απφ ηα ππνδείγκαηα, ππνρξεσηηθά ή κε, πνπ ζεζπίδνληαη
κε λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Η ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε, θαηά ην πξψην εδάθην, δελ
επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε
ππνβιεζεί.
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Η δηεπθξίληζε απηή δελ πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ νπζηψδε αιινίσζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ πξέπεη λα πξνζδίδεη
αζέκηην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πξνζθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο.
20.3.

Η παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο δηεπθξηλίζεσλ ζηνλ πξνζθέξνληα ή ππνςήθην, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή,

αλ επίθεηηαη απνθιεηζκφο ηνπ απφ ηε δηαδηθαζία, ιφγσ αζαθεηψλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο.
ΑΡΘΡΟ 21ν : Απόξξηςε πξνζθνξώλ
Πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε ζε θάζε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο :
21.1. Όηαλ νη πξνζθνξέο δελ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα
δηαθήξπμε.
21.2. Όηαλ ε πξνζθνξά παξνπζηάδεη απνθιίζεηο α) απφ ηα άξζξα 92 έσο 100, θαη 102 έσο 104 ηνπ Ν.4412/2016 ή ππνβιήζεθε
θαηά παξάβαζε ησλ απαξάβαησλ φξσλ πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, φπσο νη φξνη απηνί νξίδνληαη ζηελ
παξνχζα δηαθήξπμε.
21.3. Όηαλ ε πξνζθνξά πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή
δηφξζσζε ή, εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηε
ζπκπιήξσζε ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016.
21.4. Όηαλ ε πξνζθνξά, γηα ηελ νπνία δεηήζεθαλ δηεπθξηλίζεηο ή εμεγήζεηο, ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο
εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 102 ηνπ Ν.4412/2016.
21.5. „Όηαλ ε πξνζθνξά δελ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ή παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή
παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο.
21.6. Πξνζθνξά κε ρξφλν παξάδνζεο ζε πξνζσξηλφ ρψξν απνζήθεπζεο ή ρξφλν αληηθαηάζηαζεο αλά ρεηξνπξγηθή αίζνπζα
κεγαιχηεξν απφ ηνπο αληίζηνηρνπο πξνβιεπφκελνπο.
21.7. Πξνζθνξά ζηελ νπνία νξίδεηαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ δεηνχκελν ρξφλνο ηζρχνο.
21.8. Πξνζθνξά κε αζπλήζηζηα ρακειέο ηηκέο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν έγγξαθε
αηηηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. Δάλ θαη κεηά ηελ παξνρή ηεο αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο, νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο
θξηζνχλ σο αζπλήζηζηα ρακειέο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.
21.9. Πξνζθνξά πνπ είλαη ππφ αίξεζε.
21.10. Πξνζθνξά ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο.

ΑΡΘΡΟ 22ν: Ιζόηηκεο θαη ηζνδύλακεο πξνζθνξέο
Ιζνδχλακεο ζεσξνχληαη νη πξνζθνξέο κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή ηηκή ηνπ ιφγνπ «Λ», ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πξνζδηνξίδεηαη ε
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ.
Η αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε «ηηκή ζχγθξηζεο»
Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ζπγθξηηηθή ηηκή θαη ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλάζεζε γίλεηαη
ζηελ πξνζθνξά κε ηε ρακειφηεξε ηηκή θηήζεο.
Αλ νη πξνθνξέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηζνδχλακεο, ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ Πξνκεζεπηή κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Η θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ γλσκνδνηηθνχ
ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. (άξζξν 90ν ηνπ Ν.4412/2016)

26

ΑΡΘΡΟ 23ν: Υξόλνο ζπλδξνκήο όξσλ ζπκκεηνρήο - Οςηγελείο κεηαβνιέο.
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη είραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, ζχκθσλα κε ην
άξζξν 79 ηνπ Ν. 4412/2016, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε ν πξνζθέξσλ/ππνςήθηνο κεηά ηελ δήισζε θαη
κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, νη πξνζθέξνληεο/ππνςήθηνη
νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζρεηηθά θαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα
ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4412/2016.
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα νςηγελείο κεηαβνιέο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, πνπ επήιζαλ ζην θαζεζηψο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο
αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.
4412/2016, θαη εθαξκφδνληαη θαηά ηα ινηπά νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ απηψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο
αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, πνπ είρε πξνζθνκηζζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 24ν: Καηαθύξσζε ζύλαςε ζύκβαζεο
24.1. Σν Ννζνθνκείν θνηλνπνηεί ακέζσο ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο
ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία,
ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θιπ., επί απνδείμεη (άξζξν 105 ηνπ Ν. 4412/2016).
24.2. Η απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ην Ννζνθνκείν δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο
ηνπο πξνζθέξνληεο.
Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ θαη φηαλ ζπληξέμεη
ε άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο βνεζεκάησλ θαη κέζσλ, ζην ζηάδην
ηεο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (άξζξα 105,361,365 ηνπ Ν.4412/2016).
Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ην Ννζνθνκείν πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο
πξφζθιεζεο.
24.3. Η ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην
ζπκθσλεηηθφ, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ
Ννζνθνκείνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ
Ν.4412/2016.
24.4. Δηδηθή ξήηξα αθεξαηόηεηαο: Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ,
δεζκεχνληαη φηη, ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, δελ ελήξγεζαλ αζέκηηα, παξάλνκα ή
θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα κελ ελεξγνχλ θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο αιιά
θαη κεηά ηε ιήμε απηήο.
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ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ, κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα
κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο.
24.5. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξνχλ ηηο
ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην
δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β' ηνπ Ν. 4412/2016. (Άξζξν 18 ηνπ Ν.
4412/2016). Η αζέηεζε ηεο αλσηέξσ ππνρξέσζεο απνηειεί ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.
ΑΡΘΡΟ 25ν: ηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο ηξίησλ - Τπεξγνιαβία
Οη Οηθνλνκηθνί Φνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ δχλαηαη λα ζηεξηρηνχλ ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 78 ηνπ Ν. 4412/2016.
Δπίζεο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο, ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 58 & 131 ηνπ Ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 26ν: Γηθαίσκα καηαίσζεο
26.1.

Σν Ννζνθνκείν, κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο:
α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε, είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή
αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα έγγξαθα
ηεο ζχκβαζεο ή
β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ Ν.4412/2016.
26.2.

Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ

Γ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο.
β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ
ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε
αληηθείκελν.
γ) αλ, ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε.
ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016.
ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
26.3.

Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά
ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.
26.4.

Όηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 26.1 θαη 26.2 ηνπ παξφληνο γηα ηε καηαίσζε ηεο δηα-
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δηθαζίαο, ε αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο
ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ
πξνζθνξψλ.
26.5.

Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί επίζεο ην δηθαίσκα, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηνζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο, κε ηξνπνπνίεζε ή κε
ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29 ή 32 ηνπ Ν. 4412/2016 εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε,
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ.
ΑΡΘΡΟ 27ν: Υξόλνο Ιζρύνο ύκβαζεο – Παξάδνζε εξγαζηώλ
27.1. Οη ππφ πξνκήζεηα ιπρλίεο, είηε πιήξεηο είηε σο ζεη αλαβάζκηζεο, ζα παξαδνζνχλ ζε πξνζσξηλφ ρψξν απνζήθεπζεο ηνπ
Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Η αληηθαηάζηαζε αλά ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ζα γίλεη κε βάζε πξφγξακκα πνπ ζα ζπκθσλεζεί θαηά ηελ
παξάδνζε, αλάινγα κε ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρψλ ρεηξνπξγείσλ. Ο ρξόλνο αληηθαηάζηαζεο ζε θάζε
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, γηα παξάδνζε ησλ λέσλ ιπρληώλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο νθηώ (8)
ώξεο.
27.2. ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ ιπρληψλ ζε πξνζσξηλφ ρψξν
απνζήθεπζεο, κπνξεί λα παξαηείλεηαη ην αλψηεξν κέρξη ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε
ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 206 ηνπ Ν.4412/2016. Η παξάηαζε γίλεηαη πάληνηε ππφ ηελ επηθχιαμε
ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ (άξζξν 207 ηνπ Ν.4412/2016). Μεηά ηε ιήμε
ηεο δνζείζαο παξάηαζεο, θαη εθφζνλ δελ έρεη παξαδνζεί ην πιηθφ, θηλείηαη ε δηαδηθαζία θήξπμεο ηνπ Πξνκεζεπηή εθπηψηνπ.
(άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016).
27.3. Η παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ησλ ιπρληψλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζα δηελεξγεζεί απφ επηηξνπή νξηδφκελε απφ ην Ννζνθνκείν,
κεηά ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο, ζπληαζζνκέλνπ πξνο ηνχην ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα λα
παξίζηαηαη ζηε δηαδηθαζία παξαιαβήο. Ο έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ πιηθψλ ζα γίλεηαη
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016, ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηελ πξνζθνξά ηνπ Πξνκεζεπηή, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηα πιηθά θαη, πάλησο,
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ Δπηηξνπήο.
ΑΡΘΡΟ 28ν : Δγγπήζεηο
28.1.

Γηα ηελ παξνχζα αλάζεζε ζχκβαζεο πξνβιέπνληαη, θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα είδε εγγπήζεσλ:

α) «Δγγύεζε ζπκκεηνρήο», ην χςνο ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζην 2% επί ηεο ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο δαπάλεο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηφο
Φ.Π.Α., ήηνη χςνπο 3.200,00€.
ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έλσζε.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο
πνπ θαζνξίδνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ήηνη έσο ηελ 09/06/2019. Η αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο,
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λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε ιήμε ηεο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή
ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 73 έσο 78 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα
ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ Αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο κε επζχλε θαη κέξηκλα δηθή
ηνπ.
Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο κεηά:
α.1.) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ή ηελ έθδνζε απφθαζεο επί αζθεζείζαο πξνζθπγήο θαηά ηεο
απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη
α.2.) ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ πξνζσξηλήο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ή ηελ έθδνζε
απφθαζεο επ‟ απηψλ.
β) «Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο», ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο εθηφο
ΦΠΑ θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δίλεηαη ζε επξψ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή
θαιήο εθηέιεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηζρχ ηνπιάρηζηνλ ίζε πξνο ηνλ ρξφλν ηεο ζχκβαζεο
Η εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.
Η αλσηέξσ εγγχεζε δχλαηαη λα απνκεηψλεηαη αλαινγηθά θάζε έηνο, θαηφπηλ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ αλαδφρνπ ή αιιηψο λα
επηζηξαθεί ζηνλ Αλαδφρνπ κεηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηπρφλ απαηηήζεσλ
κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
28.2.

Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ

Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ.
Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α./Σ..Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη
Γαλείσλ, κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ.
28.3. Οη εγγπήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β)
ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη (ή ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ή ηνλ θνξέα θαηαζθεπήο ζηηο
πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, κειεηψλ θαη παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ), δ)
ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο
απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο ή
πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ
εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην
πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο
ζχκβαζεο.
28.4.

Η αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθεηκέλνπ λα

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.

30

28.5.

Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα εγγπεζεί ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη θαη ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειέζεη γηα

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ απφ ηνλ ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζεο θαη ησλ ηπρφλ παξαηάζεψλ ηεο.
ΑΡΘΡΟ 29ν: Κπξώζεηο – Πνηλέο θαηά ηνπ αλαδόρνπ
29.1. Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, vα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε,
θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φvoκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ
απνξξέεη απ‟ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ.
29.2. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o Αλάδνρνο θεξχζζεηαη
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απ‟ απηή, εθφζνλ δελ νινθιήξσζε ηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
29.3. Ο Αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ:


Οη ππεξεζίεο δελ παξαζρέζεθαλ κε επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ.



πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

29.4. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ
Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο
παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 218 ηνπ Ν.4412/2016.
29.5. ε πεξίπησζε παξάδνζεο είδνπο ην νπνίν, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο
λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016.
29.6. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν εμνπιηζκφο θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ
ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο
ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ Πξνκεζεπηή ηα πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ
νξίδεη ην άξζξν απηφ.
29.7. Δθηφο απφ ηηο αλσηέξσ θπξψζεηο θη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Ν.4412/2016, o πξνζθέξσλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε
δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 30ν :Σξόπνο πιεξσκήο – θξαηήζεηο
30.1.

Η πιεξσκή ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη φπσο νξίδεηαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄, κεηά απφ ηελ

ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ
Ννζνθνκείνπ
30.2.

Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν

200 ηνπ Ν.4412/2016, κεηά ην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ππνγεγξακκέλν απφ αξκφδηα επηηξνπή θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο
θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ.).
30.3. Ο θφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
30.4. Ο αλάδνρνο βαξχλεηαη κε ηηο παξαθάησ λφκηκεο θξαηήζεηο:
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 Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσλ. Αιιειεγγχεο (άξζξν 3 εδ.
ε΄ πεξ. εε΄ Ν. 3580/2007):

2,00%

 Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011):

0,06%

πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
 Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) (Ν.4412/2016):

0,06%

πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ πνζνζηνχ 3% θαη εηζθνξάο ππέξ Ο.Γ.Α. πνζνζηνχ 20%, ππνινγηδφκελνπ επί ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ.
30.5. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ηνπ εμνπιηζκνχ παξαθξαηείηαη θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Φ.Γ. θφξνο
εηζνδήκαηνο.
30.6. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, φηαλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο
π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο θ.ιπ., ή φηαλ άιινη
παξάγνληεο άζρεηνη πξνο ηελ επζχλε ηνπ Ννζνθνκείνπ ηελ πξνθαινχλ.

ΑΡΘΡΟ 31ν: Αζθάιεηα - Τπνρξεώζεηο αζθάιηζεο
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ,
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο, αληηθαηάζηαζεο θαη απνθνκηδήο ησλ ιπρληψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή
βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ
είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή
παξάιεηςε απηνχ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
ΑΡΘΡΟ 32ν : Λνηπέο ππνρξεώζεηο αλαδόρνπ (Έλσζε/ Κνηλνπξαμία)
ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο είλαη Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ηα κέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/Κνηλνπξαμία ζα είλαη απφ θνηλνχ
θαη εηο νιφθιεξνλ έθαζην ππεχζπλα έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ απνξξενπζψλ απφ ηελ παξνχζα
δηαθήξπμε θαη ηε ζχκβαζε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο,
έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηεξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηνπ Ννζνθνκείνπ σο
ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο κέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ κειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ
Έξγνπ.
ε πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο είλαη Έλσζε/Κνηλνπξαμία θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, νπνηαδήπνηε απφ ηα
κέιε ηεο Έλσζεο/Κνηλνπξαμίαο, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί
ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο κε ηνπο ίδηνπο φξνπο.
ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ
απαξηίδνπλ ηνλ αλαδφρνπ, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα
ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ Αλαδφρνπ, κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Η θξίζε γηα ηε δπλαηφηεηα
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, εμαγνξάο,
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κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ αλαδφρνπ, ε ζπλέρηζε ή φρη ηεο χκβαζεο
ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. ε πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ Αλαδφρνπ, φηαλ απηφο
απνηειείηαη απφ κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα απφ
ηελ εκέξα επέιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη νη εγγπεηηθέο
επηζηνιέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε.
ΑΡΘΡΟ 33ν : Αλσηέξα βία
Ο Αλάδνρνο πνπ επηθαιείηαη αλσηέξα βία ππνρξενχηαη, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ
ζπληζηνχλ ηελ αλσηέξα βία, λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ αλαζέηνπνα αξρή ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά
ζηνηρεία.
ΑΡΘΡΟ 34ν : Σξνπνπνηήζεηο - Γηαδηθαζία επίιπζεο δηαθνξώλ
34.1. Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.
34.2. Σν Ννζνθνκείν κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ:
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ ζα
απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο,
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ιφγνπο
απνθιεηζκνχ θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο,
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο
πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην
δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ.
34.3. Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηε ζχκβαζε πξνκήζεηαο ή ζα ζρεηίδεηαη κ‟ απηήλ, ζα επηιχεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ‟ χιελ αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ θνξέσλ
αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..
ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ
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(Απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο ππ’ αξηζ. 008/2018)
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ : TEXΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΕΞΟΠΛΙΜΟ: ΛΤΧΝΙΕ (ΠΡΟΒΟΛΕΙ) ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΟΤ (16 τεμ.)
1.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ

1.1. Με ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ ζα πξνθχςεη αλάδνρνο είηε γηα ηελ αλαβάζκηζε/κεξηθή αληηθαηάζηαζε είηε γηα ηελ νιηθή
αληηθαηάζηαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ (πξνβνιέσλ) κε λέεο ηερλνινγίαο LED, ζε 14 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ θεληξηθψλ
ρεηξνπξγείσλ θαη ζε 2 ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ησλ γπλαηθνινγηθψλ/καηεπηηθψλ ρεηξνπξγείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
1.2. Καηά ζπλέπεηα ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ ζα πξνβιέπνπλ είηε ηελ δηαηήξεζε ηκήκαηνο ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο
αλάξηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ πξνβνιέσλ θαηαζθεπήο MARTIN, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη θαηαθφξπθσλ ή νξηδνληίσλ αμφλσλ, είηε
ηελ νιηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο ππνδνκήο αλάξηεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζα εθηηκεζεί θαη ζα βαζκνινγεζεί ηφζν ν
ρξφλνο απαζρφιεζεο θάζε ρεηξνπξγηθήο αίζνπζαο, θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε, φζν θαη νη ζπλέπεηεο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία
(ςεπδνξνθέο θιπ.) θαη ζηελ, παξεπφκελε ησλ εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο, απαηηνχκελε απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ.
1.3. Οη πξνζθεξφκελεο ιπρλίεο ζα πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα πξνο ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο
αζθάιεηαο θαη λα δηαζέηνπλ απαξαηηήησο ζήκαλζε ελαξκφληζεο πξνο ηα νηθεία επξσπατθά πξφηππα CE (νδεγία 93/42 EEC,
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2007/47/EC θαη ηζρχεη θιπ.). Θα πξέπεη αθφκε λα δηαηίζεληαη απφ αληηπξφζσπν πνπ
δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001:2015 ή/θαη ISO 13485:2016 ή ηζνδχλακε, πνπ λα δειψλεη φηη ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο
απαηηήζεηο ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/07.01.2004 («Αξρέο & θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο
δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» – ΦΔΚ Β΄ 32/16.01.2004).

2.

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

2.1.

Κάζε ζπγθξφηεκα λέαο ιπρλίαο, γηα ηηο 14 απφ ηηο 16 ζπλνιηθά ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο, ζα απνηειείηαη απφ θχξην
πξνβνιέα θαη δνξπθφξν, ακθφηεξα ηερλνινγίαο LED, πνπ ζα απνδίδνπλ θαη‟ ειάρηζην θσηηζηηθή έληαζε 150 kLux
θαη 125 kLux αληίζηνηρα, ζε απφζηαζε 1,0 m. Γηα ηηο δχν ππφινηπεο αίζνπζεο, ήηνη ηνπ νθζαικνινγηθνχ
ρεηξνπξγείνπ θαη ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαηζαξηθψλ/καηεπηηθψλ, ε ιπρλία ζα απνηειείηαη κφλνλ απφ ηνλ θχξην
πξνβνιέα, θσηηζηηθήο έληαζεο ≥150 kLux.

2.2.

Σφζν ν θχξηνο πξνβνιέαο, φζν θαη ν δνξπθφξνο, ζα κπνξνχλ λα ηζνξξνπνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο ηεο
πεξηνρήο θίλεζήο ηνπο, κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ ειαηεξίσλ & θξέλσλ, πνπ ζα πεξηγξάθνληαη ζηηο ηερληθέο
πξνζθνξέο. Σα φξηα ηεο πεξηνρήο θίλεζεο εθάζηνπ ζα δίδνληαη κε ζαθήλεηα ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο.

2.3.

Σν ζψκα ησλ θσηηζηηθψλ θεθαιψλ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζηεγαλφηεηαο (ΙΡ42 ή
θαιχηεξν) θαη κηθξφ φγθν/βάξνο, πνπ ζα πξνζδηνξίδνληαη ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ζα εθηηκεζνχλ. Οη
θσηηζηηθέο θεθαιέο ζα πξέπεη λα είλαη επηδεθηηθέο απνιχκαλζεο κε ρξήζε ησλ ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελσλ
ρεηξνπξγηθψλ απνιπκαληηθψλ, ηα νπνία ζα αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο.

2.4.

Η ζεξκνθξαζία ηεο παξαγφκελεο ρξσκαηηθήο δέζκεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηα φξηα κεηαμχ 3.600 θαη 4.600

ν

Κ

(±5%) θαη λα ξπζκίδεηαη ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ βήκαηα.
2.5.

Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ρξψκαηνο Ra ζα πξέπεη λα είλαη ηεθκεξησκέλα θαιχηεξνο ηνπ 94.
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2.6.

Η δηάκεηξνο ηνπ θσηηδφκελνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκηδφκελε ζηα φξηα ησλ 16-23 cm (±10%).

2.7.

To βάζνο εζηίαζεο, γηα ην νπνίν δελ ζα απαηηείηαη επαλαξξχζκηζε, ζα πξέπεη λα είλαη ≥60 cm.

2.8.

Η ξχζκηζε/κεηαθίλεζε ηνπ πεδίνπ εζηίαζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη είηε θεληξηθά, κε απνζπψκελε ρεηξνιαβή
επηδεθηηθή απνζηείξσζεο, είηε απφ πεξηκεηξηθέο ρεηξνιαβέο.

2.9.

Οη ξπζκίζεηο έληαζεο θσηηζκνχ θαη δηακέηξνπ πεδίνπ λα επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζηεγαλνχ ρεηξηζηεξίνπ, πνπ ζα
είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ θεθαιή ηνπ θχξηνπ πξνβνιέα θαη ηνπ δνξπθφξνπ ρσξηζηά. Γηα ηνλ θχξην πξνβνιέα είλαη
επηζπκεηφ λα πξνζθεξζεί θαη‟ επηινγή κε ρσξηζηή ηηκή θαη αζχξκαην ρεηξηζηήξην.

2.10. ηηο πξνζθνξέο ζα αλαθέξεηαη ε δπλαηφηεηα θαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπνζέηεζεο θάκεξαο πςειήο επθξίλεηαο (HD),
είηε επί ηνπ θχξηνπ πξνβνιέα είηε ζε ρσξηζηφ βξαρίνλα. Θα θνζηνινγείηαη θαη‟ επηινγή ν αληίζηνηρνο εμνπιηζκφο
θαη νη θαισδηψζεηο.
2.11. Δγγπεκέλε δηάξθεηα δσήο θσηηζηηθψλ LED: ≥ 40.000 ψξεο.
2.12. Λεηηνπξγία κε ηάζε δηθηχνπ πφιεο: 220V/ 50 Hz (+/- 10%).
2.13. Μέγηζηε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο αλά ζεη πξνβνιέσλ (θχξηνο θαη δνξπθφξνο) πξνβνιέσλ: ≤130 W.

3.

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ - ΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ

3.1.

Ο αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ κε βάζε πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα γίλεη ζε
ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία θαη ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. Με πνηλή απφξξηςεο, είλαη απαξαίηεην λα
πξνζδηνξίδεηαη ζηηο ηερληθέο πξνζθνξέο, κε ζαθήλεηα θαη δεζκεπηηθά, ν ρξφλνο αληηθαηάζηαζεο γηα θάζε
ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, ν νπνίνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο 8 ψξεο θαη ζα αμηνινγεζεί.

3.2.

Ο αλάδνρνο ζα απνθνκίδεη εθηφο Ννζνθνκείνπ, κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε, ηηο αληηθαζηζηάκελεο ιπρλίεο,
αθνχ παξαδίδεη ζηελ Σ.Τ. ηα ηκήκαηα ή αληαιιαθηηθά πνπ ηπρφλ ζα ππνδεηρζνχλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ησλ πξνο απνθνκηδή θαη απφξξηςε παιαηψλ ιπρληψλ, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη ελ ηζρχεη πηζηνπνίεζε θαηά ISO 14001:2015 ή ηζνδχλακε, ηελ νπνία ζα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θάθειν
δηθαηνινγεηηθψλ.

3.3.

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο ζα εθπαηδεχζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) άηνκα απφ ην ηαηξηθφ θαη
λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ρεηξνπξγείσλ ζηελ ρξήζε θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ ιπρληψλ, θαζψο θαη δχν (2) ηερληθνχο
ηνπ ηκήκαηνο βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε δηεξεχλεζε/επηζθεπή βιαβψλ.

3.4.

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά άκεζα θαη κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ δαπάλε νπνηεζδήπνηε
θζνξέο πξνθιεζνχλ απφ ηηο εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία (νξνθέο, ςεπδνξνθέο θιπ.) θαη
ζηηο Η-Μ εγθαηαζηάζεηο ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ.

3.5.

Δίλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξίδνληαη ζηηο πξνζθνξέο ηπρφλ απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ή πξνεξγαζίεο γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ. Γελ ζα γίλεηαη δεθηή ε εθ ησλ πζηέξσλ επίθιεζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ
εξγαζηψλ αληηθαηάζηαζεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ πξνβνιέσλ, γηα ιφγνπο κε αλαθεξφκελνπο ζηελ πξνζθνξά ηνπ
αλαδφρνπ.
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4.

ΔΓΓΤΗΗ – ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ – ΤΓΚΡΙΗ ΣΙΜΧΝ

4.1.

Οη ιπρλίεο ζα πξέπεη λα πξνζθεξζνχλ κε εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δηάξθεηαο ηξηψλ (3) εηψλ ηνπιάρηζηνλ, ζηελ νπνία
ζα πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ αληαιιαθηηθψλ γηα ηπρφλ επηζθεπέο βιαβψλ ή/θαη δπζιεηηνπξγηψλ. Αθφκε ζα
πξνζθεξζνχλ κε εγγχεζε παξνρήο αληαιιαθηηθψλ γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο.

4.2.

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεηαη θαη πξνζθνξά πιήξνπο ηερληθήο θάιπςεο ησλ κεραλεκάησλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θάζε θχζεο αληαιιαθηηθψλ πξνιεπηηθήο θαη επηζθεπαζηηθήο ζπληήξεζεο, κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ εγγχεζεο. Σν ζρεηηθφ εηήζην ηίκεκα ζα παξακέλεη ακεηάβιεην κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ ηελ
εγθαηάζηαζε θαη παξαιαβή θάζε ιπρλίαο, κε επηδερφκελν αλαπξνζαξκνγήο, πιελ ηεο ηηκαξηζκηθήο.

4.3.

Η ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θηήζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ήηνη ε ηηκή ζχγθξηζεο ζα πξνθχςεη
σο άζξνηζκα ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ ιπρληψλ, ζπλ ην θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο γηα ηα πξψηα δέθα (10)
έηε ιεηηνπξγίαο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………………………………………..
Καηάζηεκα

………………………………………………………..

Γ/λζε νδφο-αξηζκφο Σ.Κ. FAX) …………

Ηκεξνκελία έθδνζεο…………………..

ΔΤΡΧ ………………………………….
Πξνο: Σν Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ»
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΑΡ…………………………………..
ΔΤΡΧ ……………………………
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίδνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,
παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ ………………………………..ππέξ ηεο
επηρείξεζεο ……………………….…κε Α.Φ.Μ…………………… θαη Γ/λζε ………………………………………………………. γηα ηε
ζπκκεηνρή

ηεο

ζην

δηελεξγνχκελν

δηαγσληζκφ

γηα

ηελ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………ζχκθσλ
α κε ηελ ππ‟ αξηζ. ……./…………….. δηαθήξπμή ζαο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ ………………..
Η παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλσηέξσ δηαγσληζκφ απνξξένπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ
επηρείξεζεο θαζ‟ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο.
Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηελ δήισζή ζαο, νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην
ζρεηηθφ αίηεκά ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμε ηεο.
Η παξνχζα ηζρχεη κέρξη ηελ …………………………………………………
Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο
θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
Σξάπεδά καο.
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ
Ολνκαζία Σξάπεδαο……………………..
Καηάζηεκα

…………………….

(Γ/λζε νδφο- αξηζκφο Σ.Κ. fax)
Ηκεξνκελία έθδνζεο……………
ΔΤΡΧ …………………………….
Πξνο
Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ» ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΓΟ Ν. ΔΤΚΑΡΠΙΑΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚ 56403
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ ΑΡ. ……………..….…… ΔΤΡΧ ………….…
Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα,
παξαηηνχκελνη

ηνπ

δηθαηψκαηνο

νινγξάθσο)…………………………

ηεο
ζην

δηαηξέζεσο
νπνίν

θαη

θαη

δηδήζεσο
κφλν

κέρξη

πεξηνξίδεηαη

ηνπ
ε

πνζνχ

ησλ

ππνρξέσζε

ΔΤΡΧ………..

(θαη

καο,

ηεο

ππέξ

επηρείξεζεο…………………………………………………………. κε Α.Φ.Μ……………………
Γ/λζε …………………………………………………………………… γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηε κε αξηζκφ
………………...ζχκβαζεο,

πνπ

ππέγξαςε

καδί

ζαο

γηα

ηελ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………(αξ.
δηαθ/μεο ……./………) θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5 % ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο …………..… ΔΤΡΧ απηήο.
- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ
κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή
έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.
- ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ.
- Η παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ ……………….. ή ηελ επηζηξνθή ηεο ζ‟ εκάο,
νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακία ηζρχ.
- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην θαη Ν.Π.Γ.Γ.,
ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδα καο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄: ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ

ΤΜΒΑΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΧΝ ΛΤΥΝΙΧΝ (ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ) ΜΕ ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LED, Ε 14
ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΑΙΘΟΤΕ ΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε 2 ΧΕΙΡΟΤΡΓΙΚΕ ΑΙΘΟΤΕ ΣΩΝ
ΓΤΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ/ΜΑΙΕΤΣΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΤΡΓΕΙΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ.

ηε Θεζζαινλίθε ζήκεξα ………………, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη, αθελφο ην ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
"ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ", πνπ εδξεχεη ζηελ Θεζζαινλίθε, πεξηθεξεηαθή νδφο - Νέα Δπθαξπία, ΣΚ 56403, ΑΦΜ: 090074403, ΓΟΤ:
Δ΄ Θεζζαινλίθεο, λφκηκα εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. θ. Βαζίιεην Παπά, πνπ ράξηλ ζπληνκίαο ζα θαιείηαη
"ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ" θαη αθεηέξνπ ε εηαηξία κε ηελ επσλπκία ………………………………….. πνπ εδξεχεη
……………………………………………………. ΣΚ ……………………………
ΑΦΜ:
………………………., ΓΟΤ:
………………….. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ ………………………………..πνπ ζην εμήο -ράξηλ ζπληνκίαο- ζα θαιείηαη
"ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ" ή "ΑΝΑΓΟΥΟ".
Έρνληαο ππόςε:
α) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016.
β) Σελ ππ‟ αξηζ. ……………….. δηαθήξπμε (α/α ζπζηήκαηνο: ………………..).
γ) Σελ απφ …………………….. πξνζθνξά ηεο δεχηεξεο ζπκβαιιφκελεο, ηελ νπνία θαηέζεζε ζηνλ δηελεξγεζέληα αλνηρηφ
ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ.
δ) Σελ ππ' αξηζ. …………………………………………… θαηαθπξσηηθή απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία
ε δεχηεξε ζπκβαιιφκελε αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο ηεο επηθεθαιίδαο, ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα
εμήο:
1. Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο
1.1. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε αληηθαηάζηαζε, (νιηθή ή κεξηθή κε αλαβάζκηζε) ησλ ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ ζε 16
ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ήηνη: 14 ιπρλίεο κε θχξην πξνβνιέα θαη δνξπθφξν, κνληέιν ……………………,
ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ………………….. θαη 2 ιπρλίεο κφλν κε θχξην πξνβνιέα, κνληέιν ……………………, ηνπ
θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ…………………..
1.2. Χο ηηκή πξνκήζεηαο θαη πιήξνπο εγθαηάζηαζεο ησλ αλσηέξσ ζπκθσλείηαη ην πνζφ ησλ
…………………………………………………. πιένλ ΦΠΑ 24%, κε επηδερφκελν αλαπξνζαξκνγήο ή αλαζεψξεζεο γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν.
1.3. ην σο άλσ ζπλνιηθφ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππεξεζίεο απνθνκηδήο ηνπ πθηζηάκελνπ αληίζηνηρνπ
εμνπιηζκνχ, πνπ ιεηηνπξγεί ζήκεξα ζηε ζέζε φπνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ν σο άλσ λένο εμνπιηζκφο θαη απνζήθεπζεο
ησλ ηκεκάησλ ή αληαιιαθηηθψλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ ηερληθή ππεξεζία ζε ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνθαζηζηά άκεζα θαη κε απνθιεηζηηθά δηθή ηνπ δαπάλε νπνηεζδήπνηε θζνξέο
πξνθιεζνχλ απφ ηηο εξγαζίεο αληηθαηάζηαζεο ζηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία (νξνθέο, ςεπδνξνθέο θιπ.) θαη ζηηο Η -Μ
εγθαηαζηάζεηο ησλ ρεηξνπξγηθψλ αηζνπζψλ.
2. Σόπνο θαη Υξόλνο Παξάδνζεο - Παξαιαβήο.
2.1. Οη ππφ πξνκήζεηα ιπρλίεο, (είηε πιήξεηο είηε σο ζεη αλαβάζκηζεο), ζα παξαδνζνχλ ζε πξνζσξηλφ ρψξν απνζήθεπζεο
ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζα ππνδεηρζεί, κε έμνδα θαη επζχλε ηνπ Πξνκεζεπηή, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα …….. (..) εκεξψλ απφ
ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Η αληηθαηάζηαζε αλά ρεηξνπξγηθή αίζνπζα ζα γίλεη κε βάζε πξφγξακκα πνπ ζα
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ζπκθσλεζεί θαηά ηελ παξάδνζε, αλάινγα κε ην πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρψλ ρεηξνπξγείσλ. Ο ρξόλνο
αληηθαηάζηαζεο ζε θάζε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, γηα παξάδνζε ησλ λέσλ ιπρληώλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία, δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηηο …. (..) ώξεο.
2.2. Με ην πέξαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζέζεο ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ησλ ιπρληψλ ζπληειείηαη ε νξηζηηθή
πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή θαη ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.
2.3. Χο πιήξεο εγθαηάζηαζε λνείηαη ε (νιηθή ή κεξηθή) απνμήισζε θαη απνθνκηδή ησλ πθηζηάκελσλ ιπρληψλ, ε εγθαηάζηαζε
ησλ λέσλ, ε ζχλδεζή ηνπο πξνο ηνλ πίλαθα παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο, ε δηαζχλδεζε ηνπ πξνο ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηνπ
Ννζνθνκείνπ θαη ε νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ δνθηκψλ θαη ξπζκίζεσλ γηα παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία. Ο αλάδνρνο
ζα πξνβεί ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ ιπρληψλ κε βάζε πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα γίλεη ζε ζπλελλφεζε κε ηελ
Σερληθή Τπεξεζία θαη ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. Ο ρξφλνο αληηθαηάζηαζεο γηα θάζε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, ζα είλαη ζχκθσλνο κε
ηνλ πξνηεηλφκελν ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο .. ψξεο.
Ο αλάδνρνο ζα απνθνκίδεη εθηφο Ννζνθνκείνπ, κε δηθή ηνπ θξνληίδα θαη δαπάλε, ηηο αληηθαζηζηάκελεο ιπρλίεο, αθνχ παξαδίδεη
ζηελ Σ.Τ. ηα ηκήκαηα ή αληαιιαθηηθά πνπ ηπρφλ ζα ππνδεηρζνχλ.
2.4. Ο σο άλσ ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ζε ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
ην πνιχ ίζν πξνο ην ζπκβαηηθφ, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, πνπ ζα ππνβιεζεί ππνρξεσηηθά πξηλ απφ ηε ιήμε
ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, εθφζνλ ππάξρεη ζνβαξφο ιφγνο πνπ δηθαηνινγεί ηελ παξάηαζε θαη ηνλ απνδεηθλχεη ν πξνκεζεπηήο θαη
χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ.
2.5. Όιεο νη παξαδφζεηο-παξαιαβέο ζα γίλνληαη παξνπζία αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ν έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο,
ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο ζρεηηθνχο φξνπο ηεο
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016, ηα παξαζηαηηθά πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηνλ
ππφ πξνκήζεηα εμνπιηζκφ, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο.
3. Πιεξσκέο - Κξαηήζεηο
3.1. Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πεξίπνπ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ
πξσηνθφιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο ησλ εηδψλ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ, κε επηηαγή φςεσο ή
θαηάζεζε ρξεκάησλ ζην ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο ηνπ πξνκεζεπηή, κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά
ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 200 ηνπ Ν.4412/2016.
3.2. Οη θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη είλαη νη αθφινπζεο:
i) Τπέξ ηνπ Κεθαιαίνπ Κνηλσληθήο θαη Αλζξσπηζηηθήο Αληίιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (άξζξν 3 εδ. ε΄ πεξ. εε΄ ηνπ Ν.
3580/2007): …………………………………………………………………………………………………….. 2,0%
ii)

Τπέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Ν.4013/2011): ……………………………………. 0,6%
Επί ηος ποζού ηηρ κπάηηζηρ αςηήρ παπακπαηείηαι ηέλορ σαπηοζήμος εκ ποζοζηού 3%, πλέον ειζθοπά ςπέπ Ο.Γ.Α.
ποζοζηού 20%, ςπολογιζόμενος επί ηος ηέλοςρ σαπηοζήμος.

iii) Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π. - Ν.4412/2016): ……………………… 0,6%
Επί ηος ποζού ηηρ κπάηηζηρ αςηήρ παπακπαηείηαι ηέλορ σαπηοζήμος εκ ποζοζηού 3%, πλέον ειζθοπά ςπέπ Ο.Γ.Α.
ποζοζηού 20%, ςπολογιζόμενος επί ηος ηέλοςρ σαπηοζήμος.
3.3. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ ΚΦΓ θφξνο εηζνδήκαην
3.4. Ο Φ.Π.Α. επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν.
3.5. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ πξνκεζεπηή.
3.6. Σν Ννζνθνκείν δελ επζχλεηαη γηα θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ ρνξεγεηή, φηαλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα απηνχ φπσο
π.ρ. ζε κε έγθαηξε παξάδνζε ησλ ηηκνινγίσλ, ζε ιαλζαζκέλε έθδνζε απηψλ, ζε ζπκβαηηθέο παξαβάζεηο ή φηαλ άιινη
παξάγνληεο, άζρεηνη πξνο ην Ννζνθνκείν, ηελ πξνθαινχλ.
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4. Μέηξα Αζθάιεηαο - Τπνρξεώζεηο αζθάιηζεο
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κεηαθνξάο, αληηθαηάζηαζεο θαη απνθνκηδήο ησλ ιπρληψλ θαη είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία ή
βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκίαο πνπ
είλαη δπλαηφλ λα πξνμελεζεί θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ Αλάδνρν, εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή
παξάιεηςε απηνχ.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιίζεη θαη λα δηαηεξεί αζθαιηζκέλν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζηνπο αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.
5. Δγγπήζεηο – πληήξεζε - Αληαιιαθηηθά
5.1. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν Πξνκεζεπηήο θαηέζεζε, πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, ηελ
ππ‟ αξηζ. …………………………… εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο …………………………………… χςνπο
…………………………………. ηζρχνο φζεο θαη ν ρξφλνο εγγχεζεο ησλ ιπρληψλ, ήηνη έσο ……………………… απφ ηελ νξηζηηθή
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο. Η εγγχεζε απηή δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζεί κε άιιε κεησκέλε θαηά 50%, σο εγγχεζε
«θαιήο ιεηηνπξγίαο» ησλ ιπρληψλ, κεηά ηελ επηηπρή δηελέξγεηα ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, ε νπνία ζα ηζρχεη γηα
φιν ην ππνιεηπφκελν δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
απηήο.
5.2. Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη κε ηελ παξνχζα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ ιπρληψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη
ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ……………….. εηψλ, απφ
ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή ηνπο ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
5.3. ηελ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο πεξηιακβάλνληαη πιηθά ή εξγαζίεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα θάζε πεξίπησζε επηζθεπήο,
θαζψο επίζεο θαη νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ησλ πξνιεπηηθψλ ζπληεξήζεσλ/ξπζκίζεσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην
δηάζηεκα πνπ ηζρχεη ε εγγχεζε, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ, ψζηε νη ιπρλίεο λα ιεηηνπξγνχλ κε πςειή
απφδνζε θαη αζθάιεηα. Πεξηιακβάλνληαη φια ηα αληαιιαθηηθά, ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θάζε θχζεο αλαιψζηκα πιηθά
θαζψο θαη ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ θαθή ρξήζε ή ηελ ρξήζε αθαηάιιεινπ, κε εγθεθξηκέλνπ απφ ηνλ
θαηαζθεπαζηή, πιηθνχ.
5.4. Ο ρξφλνο άθημεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ πξνκεζεπηή ζε πεξίπησζε αλαγγειίαο βιάβεο είλαη ηξεηο (3) ψξεο απφ ηελ πξνθνξηθή ή
γξαπηή εηδνπνίεζή ηνπ, εθφζνλ ε αλαγγειία δνζεί έσο ψξαο 13.00, άιισο ηελ 08.30 πκ ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο.
5.5. Γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηε ιήμε ηνπ θαηά ηα σο άλσ ρξφλνπ εγγχεζεο, κέρξη θαη ηελ ζπκπιήξσζε δέθα (10) εηψλ απφ
ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ν πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αλαιάβεη ηελ πιήξε ηερληθή θάιπςε
ησλ ιπρληψλ, κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Η
εηήζηα ακνηβή ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ πεξίπησζε απηή πξνζδηνξίδεηαη ζην πνζφ ησλ ………….. €, πιένλ ν εθάζηνηε λφκηκνο
ΦΠΑ, πνπ παξακέλεη ζηαζεξφ γηα φιε ηελ σο άλσ δηάξθεηα, επηδερφκελν κφλνλ εηήζηαο ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, κε
βάζε ηε κεηαβνιή ηνπ επίζεκνπ δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηεο ΣηΔ.
5.6. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο σο άλσ ππνρξεψζεηο ηνπ, ην Ννζνθνκείν
κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο (πρ. επηζθεπή απφ άιιν θνξέα ή αληηθαηάζηαζε), ζε βάξνο ηνπ θαη γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ.
5.7. Ο Πξνκεζεπηήο εγγπάηαη ηνλ απξφζθνπην εθνδηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά, θαζψο θαη ηελ
πιήξε ηερληθή θάιπςε ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, γηα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
κεραλήκαηνο ζε πιήξε ιεηηνπξγία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξηφδνπ εγγχεζεο.
5.8. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ εμνπιηζκνχ, λα θαηαζέζεη ζην Ννζνθνκείν ηα εγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο
θαη ζπληήξεζήο ηνπ.
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6. Κπξώζεηο θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή
6.1. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, o Πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε
ηα ζπκβαηηθά είδε ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζην ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε,
κεηά απφ αίηεζή ηνπ.
6.2. Ο Πξνκεζεπηήο δεv θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή απφ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ:



Σν πιηθφ δεv θνξηψζεθε ή παξαδφζεθε ή αληηθαηαζηάζεθε κε επζχλε ηoπ Ννζνθνκείνπ.
πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο.

6.3. ηνλ Πξνκεζεπηή, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηεv θαηαθχξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε
ηoπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ηo oπoίo ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν
πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, oη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.
6.4. ε πεξίπησζε παξάδνζεο πιηθνχ ην νπνίν παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα
επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηνπ, είλαη δπλαηή ε παξαιαβή ηνπ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ απφθαζε
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 208 & 209 ηνπ Ν.4412/2016.
6.5. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα πιηθά θνξησζνχλ, παξαδνζνχλ ή αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ,
φπσο δηακνξθψζεθε κε ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη πάλησο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ελδερνκέλσο
ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή, εθηφο ησλ ηπρφλ πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα
πξφζηηκα ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ Ν.4412/2016, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην άξζξν απηφ.
6.6. Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν.4412/2016, o πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα
πξνθχςεη εηο βάξνο ηνπ Ννζνθνκείνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.

7. Λνηπνί όξνη – Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ
7.1. Σν ππφ πξνκήζεηα κεράλεκα θαη φια ηα κέξε ηνπ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο,
ρσξίο ειιείςεηο θαη λα πεξηιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή θαη πιήξε ιεηηνπξγία ηνπο.
Πξέπεη επίζεο λα πιεξνχλ ηνπο επξσπατθνχο ή/ θαη δηεζλείο θαλφλεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εηδψλ ηεο θαηεγνξίαο ηνπο.
7.2. Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη λα εθπαηδεχζεη επί ηφπνπ …………… άηνκα απφ ην αξκφδην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ ησλ ρεηξνπξγείσλ ζηελ ρξήζε θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ ιπρληψλ, θαζψο θαη …………. ηερληθνχο ηνπ ηκήκαηνο
βηνταηξηθήο ηερλνινγίαο ζηε ζπληήξεζε θαη ζηε δηεξεχλεζε/επηζθεπή βιαβψλ, επί …………….. εκέξεο, θαηά ην δηάζηεκα απφ
ηελ έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ εμνπιηζκνχ έσο θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. Η εθπαίδεπζε απηή κπνξεί λα επαλαιεθζεί
επί …………………. εκέξεο, θαηά ην δηάζηεκα ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, εθφζνλ απηφ δεηεζεί έγθαηξα απφ ην Ννζνθνκείν.
7.3. Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Έρνπλ πιήξε ζπκβαηηθή ηζρχ θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα
ηεο ζχκβαζεο, ζην κέηξν πνπ δελ αληίθεηληαη ζηνπο φξνπο απηήο, (α) ε δηαθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, (β) ε ηερληθή θαη νη
νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο ηνπ Πξνκεζεπηή θαη (γ) νη δηεπθξηληζηηθέο ηνπ επηζηνιέο θαη ηα ηερληθά θπιιάδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ
νίθνπ.
7.4. Ο Πξνκεζεπηήο αλαγλσξίδεη φηη ην Ννζνθνκείν δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ εηδηθεπκέλνπ θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ γηα ηελ θαιή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ.
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8. Δπίιπζε δηαθνξώλ - Δθαξκνζηέν Γίθαην
8.1.
Κάζε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κεηά ηε ιήμε ηεο, εθφζνλ απνξξέεη απ‟ απηήλ,
κεηαμχ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηνπ Πξνκεζεπηή θαη αθνξά ζηελ εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ζηελ εξκελεία απηήο, ζηνλ
πξνζδηνξηζκφ ή/θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεξψλ ή ζηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο, επηιχεηαη θαη‟ αξρήλ, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ γελέζεψο ηεο, απφ ην Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο ην νπνίν ν Πξνκεζεπηήο
απεπζχλεη ζρεηηθή αίηεζε. Σν Γ.. απνθαζίδεη νξηζηηθά εληφο εχινγνπ ρξφλνπ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ, ε νπνία
γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηνλ ελδηαθεξφκελν, κε απνδεηθηηθφ παξαιαβήο ή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2672/1998. Δάλ ην
Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ δελ απνθαλζεί επί ηεο αηηήζεσο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνβνιήο ηεο ή αλ ν Πξνκεζεπηήο δελ
απνδερζεί ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηφηε νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε δηθαηνχηαη λα εηζαγάγεη ηε δηαθνξά πξνο
επίιπζε ελψπηνλ ησλ αξκνδίσλ δηθαζηεξίσλ.
8.2.
Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ζα απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ή ζρεηίδεηαη κ‟ απηήλ θαη δελ ζα ξπζκίδεηαη θαηά
ηνλ αλσηέξσ ηξφπν, ζα επηιχεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηα θαζ‟ χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ηεο Θεζζαινλίθεο.
8.3.
Δδηθή ξήηξα αθεξαηφηεηαο: Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ν Πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη φηη ζε φια ηα ζηάδηα πνπ
πξνεγήζεθαλ ηεο θαηαθχξσζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί νκνίσο,
ηφζν θαηά ηελ εθηέιεζε απηήο φζν θαη κεηά ηε ιήμε ηεο.
ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζθέξνληα κέρξη ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο
ζχκβαζεο, απηφο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο αθεξαηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ φια ηα
κέιε απηήο, ζε πεξίπησζε θνηλνπξαμίαο.
Ο πξνζθέξσλ ή νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ, δεζκεχνληαη φηη ζα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ,
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο
ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην
Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Β' ηνπ Ν. 4412/2016. (Άξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016).
8.4.
Γηα φηη δελ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο ππ‟ αξηζ. 002_Θ/2017 δηαθήξπμεο ηνπ
δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηαηάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά (Ν. 4412/2016 θιπ.).
Η εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ δελ απνθιείεη ηελ άζθεζε άιισλ δηθαησκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο
ζπλαθείο κε ηε ζχκβαζε δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη ηεο ινηπήο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.
Η παξνχζα ζχκβαζε ζπληάρζεθε ζε δχν (2) αληίγξαθα, αλά έλα εθ ησλ νπνίσλ έιαβε θάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑ

ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

…………………………………………………………….
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄: ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΔΧΝ (ΔΔΔ)
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)]
γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο άλσ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ

ε ζπλεκκέλν αξρείν ηεο δηαθήξπμεο πεξηιακβάλνληαη:

1. Τπφδεηγκα ηνπ Δπξσπατθνύ Δληαίνπ Δγγξάθνπ Πξνκήζεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ζε κνξθή αξρείνπ -.pdf, ην νπνίν
απνηειεί αλαπφζπαζηφ ηεο κέξνο .

2. Σν Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο ηεο δηαθήξπμεο, ζε κνξθή αξρείνπ .xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην
ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο ππεξεζίαο eΔΔΔ ηεο ΔΔ ηε ζρεηηθή
απάληεζε ηνπο.

3. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ πκβάζεσλ.
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