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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Πν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο Οπκβάζεηο Έξγσλ, Νξνκεζεηψλ θαη Ρπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Μδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. Πν ΦΓΗ 661/12-11-2018 η. Ρ.Μ.Δ.Δ (δηνξηζκφο ΔΟ) απφθαζε ηνπ Ρπνπξγνχ Ργείαο
1.3. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ Οχζηεκα Ργείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
1.4. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Νεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
1.5. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Νξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Ρπνπξγείν Ργείαο θαη
Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.6. Πνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Νξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Νε.Ο.Ρ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007).
1.7. Πνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.8. Πνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Ρπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Πνκέα".

2.

Πηο απνθάζεηο:
2.1. Πν ππ΄αξηζ. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο ΓΝΡ κε ζέκα: «πξνκήζεηεο απφ ηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
9 ηνπ Κ 3580/2007 θαη΄ εμαίξεζε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο»
ν

ν

2.2. Πελ κε αξ. 09/05-02-2019 (ζέκα 4 ) Γ.Ε.Δ. Απφθαζε ΔΟ ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ κε αξ. 07/24-01-2019 (ζέκα 8 )
Γ.Ε.Δ. Απφθαζε ΔΟ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019
ν

2.3. ηελ κε αξ. 68/08-08-2018 (ζέκα 1 ) απφθαζε ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (Ζαηξνηερλνινγηθνχ θαη Θνηπνχ κέζσ ΝΔΓ 2018)
εο
2.4. ηε κε αξ. πξση. 36280/03-09-2018 απφθαζε ηεο 5 ΡΝΓ Ρπνπξγνχ Ργείαο πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο γηα
ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (Ζαηξνηερλνινγηθνχ θαη Θνηπνχ κέζσ ΝΔΓ 2018) (ΑΔΑ: 7ΠΔ469Ε2Γ-ΝΕΦ)
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2.5. ηε κε αξ. πξση. 99916/21-12-2018 απφθαζε Ρπνπξγνχ Ργείαο γηα νξηζκφ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο σο δηαρεηξηζηή
έξγνπ ηνπ ΝΔΓ 18, ηεο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε αξηζκφ 2018ΟΓ9100063 θαη κε ζπλνιηθή
δεκφζηα δαπάλε πξνυπνινγηζκνχ 248.000.00€
ν
2.6. ηελ κε αξ. 11/19-02-2019 (ζέκα 4 _7) απφθαζε ΔΟ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
θαη δηελέξγεηαο Οπλνπηηθνχ Νξφρεηξνπ Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) Φνξεηνχ
Ρπεξερνθαξδηνγξάθνπ (ΑΔΑ: 96ΓΤ4690ΒΜ-ΤΒ).
2.7. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Ρπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 431 ζην Βηβιίν Γγθξίζεσλ
θαη Γληνιψλ Νιεξσκήο ΑΔΑ: ΤΝ04690ΒΜ-ΔΛΒ.
ΝΞΜΗΕΞΡΟΟΓΖ
Οπλνπηηθφ Νξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) Φνξεηνχ Ρπεξερνθαξδηνγξάθνπ (CPV: 331121009), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 10.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24%, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ Κνζνθνκείνπ Άκθηζζαο
θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο –
ηηκήο
Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Πφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Εκέξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

25/04/2019

ΝΓΙΝΠΕ

10:00 π.κ.

Μη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ,24/04/2019 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
Νξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Πν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
ζηε ΔΖΑΡΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.Ο. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΡΝΓ Θεζζαιίαο θαη Οηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Ρπνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ, ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
εγθαηεζηεκέλα ζε:
θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο
θξάηνο-κέινο ηνπ Γπξσπατθνχ Μηθνλνκηθνχ ψξνπ (Γ.Μ..)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Οπκθσλία Δεκνζίσλ Οπκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Ναξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη
απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο.
Γηα φηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη πεξί πξνκεζεηψλ «Κφκνη – Δηαηάμεηο».
–Η–
ΔΙΟΙΚΗΣΡΙΑ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΜΦΙΑ

______________
ΑΤΓΓΡΙΝΟΤ ΓΤΦΡΟΤΝΗ
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ΜΓΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΓΖΔΜΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ............................................................................... Οπλνπηηθφο Νξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο
ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ................................................................................................. Φνξεηφο Ρπεξερνθαξδηνγξάθνο
ΗΑΓ ................................................................................................................... 9349.01
ΗΤΔΖΗΜΟ CPV ............................................................................................... (CPV: 33112100-9)
ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ ............................................................ 10.000,00 € ζπκπ. ΦΝΑ24%
ΝΕΓΕ ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕΟ ......................................... ……………… Γπηρνξήγεζε απφ ην ΝΔΓ 2018
ΠΜΝΜΟ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ.................................................. Μηθνλνκηθέο Ρπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ ................................ 25/04/2019
ΗΑΠΑΘΕΗΠΖΗΕ ΕΙΓΞΜΙΕΚΖΑ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ..... 24/04/2019
ΗΞΖΠΕΞΖΜ ΗΑΠΑΗΡΞΤΟΕΟ ....................................................................... Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΓΝΖΟΠΜΘΕ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ ............................................... 2% επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ρσξίο ηνλ ΦΝΑ
ΓΓΓΡΕΠΖΗΕ ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ.............................................................. 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΝΑ
ΚΜΙΖΟΙΑ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ....................................................................... Γπξψ
ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ ........................................................... 120 εκέξεο
ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ............................................................................... Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο κέρξη ηελ
παξάδνζε ηνπ είδνπο
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ΜΓΡΟ Β: ΓΓΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Αληηθείκελν ηεο Δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ Νξνκήζεηα ελφο (1) Φνξεηνχ Ρπεξερνθαξδηνγξάθνπ
(CPV: 33112100-9) ηνπ Κνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο Περληθέο Νξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζεο.

ΆΞΘΞΜ 1 : ΠΞΜΝΜΟ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
Μη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:






ε ιέμε «ΝΞΜΟΦΜΞΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Ρπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ»
ν αξηζκφο θαη ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ
ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
ηα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα

Ιέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν ηνπνζεηνχληαη, ζε μερσξηζηνχο ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο πνπ θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ
θπξίσο θαθέινπ, ηα εμήο:
1.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΓΣΟΥΗ», ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη:
1.1. Ναξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο
1.2. Κα δειψλεηαη φηη, ν πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Δηαθήξπμεο.
1.3. ΠΡΝΜΝΜΖΕΙΓΚΜ ΓΚΠΡΝΜ ΡΝΓΡΘΡΚΕΟ ΔΕΘΤΟΕΟ (TEΡΔ) ηνπ αξ. 79 ηνπ Κ. 4412/2016(Ιέξνο Δ)

ην νπνίν απνηειείηαη απφ ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ πνπ εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
α) δελ βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Κ.4412/2016 γηα ηηο νπνίεο νη νηθνλνκηθνί
θνξείο απνθιείνληαη ή κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β) Πν TEΡΔ ππνβάιινπλ: ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ
ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ην αξκνδίσο
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο.
1.4. Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο:
α) Γηα ηα θπζηθά πξφζσπα λα πξνζθνκηζηεί Έλαξμε Γπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε Δεκφζηα Μηθνλνκηθή Ρπεξεζία
θαη νη κεηαβνιέο ηνπ.
β) Ηάζε ζπκκεηέρνληνο εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ λνµηθνχ πξνζψπνπ, φπσο ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, θαηά πεξίπησζε,
Φ.Γ.Η., ή επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζµα ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Νξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ Οχκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Οπκβνπιίνπ ηεο ΑΓ, ηα ππφινηπα
πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ µε ηελ ππνγξαθή ηνπο, ην λνµηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο
λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο µε ηε λνµηθή µνξθή ησλ
εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνµηθνχ πξνζψπνπ, πηζηνπνηεηηθό/βεβαίσζε ηεο εηαηξείαο από ην ΓΓΜΗ, ην νπνίν λα
έρεη εθδνζεί ηηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο ή λα πξνζθνκηζηεί ζηα έγγξαθα
λνκηκνπνίεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ.
2.

Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», κε ζαθή ηερληθή πεξηγξαθή (Ιέξνο Γ).

Ε Περληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, επί πνηλή απφξξηςεο, ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
2.1. Όια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ-ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εκπνξηθψλ θπιιαδίσλ,
prospectus, θσηνγξαθηψλ, ηερληθψλ θπιιαδίσλ θ.ιπ., ζα θέξνπλ ζπλερή αξίζκεζε απφ ην πξψην κέρξη ην
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ηειεπηαίν. Ε πξψηε ζειίδα ζα απνηειεί Γπξεηήξην, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε
εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (π.ρ. θχιια ζπκκφξθσζεο, ηερληθή
πεξηγξαθή θ.ν.θ.), γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ.
2.2. Νηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν ζπκκεηέρσλ ηεξεί Οχζηεκα
Δηαζθάιηζεο Ννηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡ8δ/Γ.Ν.νηθ./1348/2004 (ΦΓΗ 32/16-01-04) Ρπνπξγηθή Απφθαζε
«Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ».
2.3. Νηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί Οχζηεκα
Δηαζθάιηζεο Ννηφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο.
2.4. Νηζηνπνηεηηθά φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΗΡΑ
ΔΡ8Δ/Γ.Ν.νηθ.130648/2009 (ΦΓΗ 2198/Β/02-10-09) «Νεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ».
Πα παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία 2.2, 2.3 θαη 2.4 Νηζηνπνηεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη πξσηφηππα ή
λνκίκσο επηθπξσκέλα θαη κε επίζεκε κεηάθξαζε.
2.5. Μηθνλνκηθφ κέγεζνο ή εθθξάζεηο φπσο «δσξεάλ», «ρσξίο ρξέσζε» θ.η.ι., δελ ζα ππάξρνπλ ζε θαλέλα ζεκείν
ηεο Περληθήο Νξνζθνξάο.
2.6. Μ πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ
επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν
εγθαηάζηαζήο ηεο.
2.7. Όηαλ ν πξνζθέξσλ δελ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ
πξνζθνξά ηνπ δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ
θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Γπίζεο, ζηελ πξνζθνξά ηνπ επηζπλάπηεη θαη ππεχζπλε δήισζή ηνπ πξνο ηελ
αλαζέηνπζα αξρή φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε
νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή κεξηθά ηε κνλάδα θαηαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, θαζψο θαη φηη ν λφκηκνο
εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληη ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο,
ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή.
2.8. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαη Φχιιν
Οπκκφξθσζεο.
2.9. Μ πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν.
Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο
α/α

ΠΓΚΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ

ΝΑΞΑΝΜΙΝΕ

(Μ αχμσλ αξηζκφο
ηεο παξνχζαο)

(Ε απάληεζε ηνπ πξνζθέξνληα ζρεηηθά κε ηελ
ζπκθσλία ή κε κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο
παξνχζαο)

(Οαθήο παξαπνκπή ζηα
επηζπλαπηφκελα έγγξαθα-εγρεηξίδηα,
πξνο ηεθκεξίσζε ηεο απάληεζεο)

Πν πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζα ππνβιεζεί, επί πνηλή απφξξηςεο, θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε
κνξθή, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. Γμαίξεζε απνηεινχλ ηα
ζπλνδεπηηθά θπιιάδηα (prospectus, ηερληθά εγρεηξίδηα, θιπ), ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κφλν ζε έληππε κνξθή.
Νξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα απνξξίπηνληαη.
3. Ηιεηζηφο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», φπνπ ηνπνζεηείηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε δχν
αληίγξαθα. Ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:

ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή ρσξίο ΦΝΑ

ην πνζνζηφ ηνπ ΦΝΑ

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ Πηκψλ ηεο ΓΝΡ
Μη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Ναξαηεξεηεξίνπ. Οε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Ναξαηεξεηήξην Πηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Ναξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.
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ΆΞΘΞΜ 2 : ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑΟ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ

Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο
ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ζηηο πξνζθνξέο πνπ ζεσξνχληαη ηερληθά απνδεθηέο ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο,
Η ζπλνιηθή ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ πξνϋπνινγηζκό.
Ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί απφ ηξηκειή Γπηηξνπή ζε ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη ψξα ζην ρψξν ηνπ
Κνζνθνκείνπ.
Ηαηά ηελ ηερληθή αμηνιφγεζε, ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Γπηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ν αθφινπζνο πίλαθαο,
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξνχζα παξάγξαθν.
ΜΙΑΔΑ

ΓΝΖ ΙΓΞΜΡΟ ΟΠΜΖΓΖΑ ΜΙΑΔΤΚ

ΟΡΚΠΓΘΓΟΠΕΟ
ΒΑΞΡΠΕΠΑΟ

ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ

ΟΠΑΘΙΖΟΙΓΚΕ
ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ

Α. (50%)
ΜΙΑΔΑ ΠΓΚΖΗΤΚ
ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΤΚ,
ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΗΑΖ

Α1.

Οπκθσλία πξνζθεξνκέλνπ

είδνπο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

50%

ΑΝΜΔΜΟΕΟ
Β1.

Δηάξθεηα εγγχεζεο θαιήο

ιεηηνπξγίαο κεραλήκαηνο ζχκθσλα κε ηε
παξάγξαθν Β.1 ησλ Περληθψλ

20%

Νξνδηαγξαθψλ.
Β2.

Ηφζηνο αληαιιαθηηθψλ αλά έηνο

κεηά ηελ εγγχεζε θαη σο 10 έηε,
ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν Β.4 ησλ
Β. (50%)

Περληθψλ Νξνδηαγξαθψλ.

ΜΙΑΔΑ ΠΓΚΖΗΕΟ

Β3.

ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕΟ ΗΑΖ

κεηά ηελ εγγχεζε θαη σο 10 έηε,

ΗΑΘΡΣΕΟ

ζχκθσλα κε ηε παξάγξαθν Β.5 ησλ

10%

Ηφζηνο ζπληήξεζεο αλά έηνο
10%

Περληθψλ Νξνδηαγξαθψλ.
Β4.

Ηφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο

θαη ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο
(ζπκβφιαην ζπληήξεζεο) αλά έηνο κεηά
ηελ εγγχεζε θαη σο 10 έηε, ζχκθσλα κε

10%

ηε παξάγξαθν Β.6 ησλ Περληθψλ
Νξνδηαγξαθψλ.
ΟΡΚΜΘΖΗΕ ΒΑΘΙΜΘΜΓΖΑ
Όια ηα επί κέξνπο ζηνηρεία ησλ νκάδσλ βαζκνινγνχληαη απηφλνκα κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ε βαζκνινγία ησλ επί
κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 βαζκνί γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη αθξηβψο φινη νη απαξάβαηνη
φξνη, ελψ απμάλεηαη έσο ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.
Ε ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο
ηνπ ζηνηρείνπ επί ηε βαζκνινγία ηνπ. Ε ζπλνιηθή βαζκνινγία Β ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ
ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ, δειαδή:
Β = 0,5 × (Βαζκ. Α1) + 0,20 × (Βαζκ. Β1) + 0,10 × (Βαζκ. Β2) + 0,10 × (Βαζκ. Β3) + 0,10 × (Βαζκ. Β4)
Ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, είλαη εθείλε πνπ
παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν (Θ), ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο πξνζθνξάο (Η) πξνο ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπ (Β):
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Θ=Η/Β. Μ δηαγσληζκφο θαηαθπξψλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ έρεη θάλεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο πξνζθνξά.
Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο
ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά αλά θχιιν. Οηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνινγεί ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
παξνχζαο δηαθήξπμεο.
Ιεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ παξαπάλσ ζηαδίσλ, ην αξκφδην φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ απνζθξάγηζε
ηνπ νηθνλνκηθνχ κέξνπο ησλ ηερληθά απνδεθηψλ πξνζθνξψλ.
Γπηζεκαίλεηαη φηη εθ’ φζνλ νινθιεξσζεί ε αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ
πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηφηε, θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ αξ. 117 ηνπ
Κ.4412/2016, ε απνζθξάγηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα γίλεη θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε.
Μη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη
ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηά ηελ νινθιήξσζε
ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Ηαηφπηλ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο ηπρφλ
απφξξηςεο ζπκκεηερφλησλ απφ ηε ζπλέρεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηελ Νιένλ Οπκθέξνπζα απφ Μηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο
ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. Οε πεξίπησζε πνπ θαη
απηφο δελ πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα
αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
Νξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηήο δελ
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο
καηαηψλεηαη.
Οε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο ηειηθφο αλάδνρνο επηιέγεηαη ν κεηνδφηεο κεηά απφ
θιήξσζε. Ε θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ
(λ.4412/2016 Άξζξν 90)
Ε ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ
αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο (λ.4412/2016 άξζξν 117 παξ.3)
Ε θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα γίλεη απφ ην Δηνηθεηηθφ Οπκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Νξνκεζεπηή.
Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα θαιεί ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίδνπλ ή λα ζπκπιεξψλνπλ ηα έγγξαθα ή ηα
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο πνπ έρνπλ ππνβάιεη. Ε πην πάλσ δηεπθξίληζε ή ε ζπκπιήξσζε αθνξά κφλν ζηηο αζάθεηεο,
επνπζηψδεηο πιεκκέιεηεο ή πξφδεια ηππηθά ζθάικαηα πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε ή ζπκπιήξσζε, 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. Ε ζπκπιήξσζε ή ε δηεπθξίληζε δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο ζπλέπεηα
κεηαγελέζηεξε αληηθαηάζηαζε ή ππνβνιή εγγξάθσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, αιιά κφλν ηε
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δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
Ορεηηθά κε ηελ επηθχξσζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, ηζρχεη ην άξζξν 1 ηνπ Κ.4250/2014. Ε αξκφδηα επηηξνπή κπνξεί λα
θαιεί εγγξάθσο ηνπο πξνζθέξνληεο λα δηεπθξηλίζνπλ, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πνπ έρνπλ ππνβάιεη, αλ πεξηέρεη αζάθεηεο ήζζνλνο ζεκαζίαο, αηέιεηεο, επνπζηψδεηο
παξαιείςεηο ή πξφδεια ηππηθά ή ππνινγηζηηθά ζθάικαηα πνπ ε επηηξνπή θξίλεη φηη κπνξνχλ λα ζεξαπεπηνχλ. Ε
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.
H επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο
ππεξεζίαο γηα νιφθιεξε , κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ κέρξη 30% ζχκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ
Κ.4412/2016. Ε ηειηθή θαηαθπξσζείζα πνζφηεηα ζα δηακνξθσζεί κε ηξφπν ψζηε λα θαιχςεη ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο
δηαθήξπμεο.
Οηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε.

ΆΞΘΞΜ 3 : ΠΖΙΓΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ - ΚΜΙΖΟΙΑ
Μη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Νξνζθνξέο πνπ δε
δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ κε μέλν λφκηζκα ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.
Ε αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκεζνπο ππνινγηζκνχο. Πν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα
άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε ή πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε.
Γθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε
ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.

ΆΞΘΞΜ 4 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΝΞΜΟΦΜΞΤΚ
Μη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Νξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ,
απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Γάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη
πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα.

ΆΞΘΞΜ 5 : ΑΚΠΖΝΞΜΟΦΜΞΓΟ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. Οε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΞΘΞΜ 6 : ΝΑΞΑΔΜΟΕ - ΝΑΞΑΘΑΒΕ
Ε παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Κνζνθνκείν, ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε ηειενκνηνηππία
(fax), εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ιήςε απηήο. Πν είδνο ζα πξέπεη λα είλαη εηνηκνπαξάδνην. Ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
είδνπο, ζα γίλεη απφ Γπηηξνπή πνπ ζα νξηζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη αθνχ ππάξμεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία δηάξθεηαο
ελφο (1) κελφο.

ΆΞΘΞΜ 7 : ΝΘΕΞΤΙΕ - ΗΞΑΠΕΟΓΖΟ
Ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη εληφο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ, βάζεη ησλ λνκίκσλ
δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηνλ Γπίηξνπν ηνπ
Γιεγθηηθνχ Οπλεδξίνπ.
Μ αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Μ ΦΝΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.
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ΆΞΘΞΜ 8 : ΞΜΚΜΟ ΖΟΡΜΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ

Ε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεί ζα ηζρχεη 3 κήλεο, απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο.
Ε παξνχζα ζχκβαζε ζα κπνξεί λα δηαθφπηεηαη κνλνκεξψο απφ ηελ εληνινδφρν Ρπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Ρπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Κφκνη-Δηαηάμεηο-Μδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.

ΆΞΘΞΜ 9 : ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ
Ε ζχκβαζε δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, κφλν θαηφπηλ έγγξαθεο
ζπκθσλίαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΞΘΞΜ 10 : ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ
Μ ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ηεο αλαθνίλσζεο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ίζεο
κε ην 5% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο (ρσξίο ηνλ Φ.Ν.Α. γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ 20.000€)
Ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη:


ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηελ ζρεηηθή πξνκήζεηα.



ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο (Ε εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα έρεη ηζρχ
ηνπιάρηζηνλ δεθαηεζζάξσλ (14) κελψλ).

Οε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη άπξαθηε ε πην πάλσ πξνζεζκία ή ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε
θεξχζζεηαη έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ
αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 203 ηνπ Κ.4412/2016.

ΆΞΘΞΜ 11 : ΓΚΟΠΑΟΓΖΟ - ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ
Οχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Ν.Α.), ζε πεξίπησζε
έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή
ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην
άξζξν 221 ηνπ Κ.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε
απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε
θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο
ζχκβαζεο. Πν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Πν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΞΘΞΜ 12 : ΝΜΖΚΖΗΓΟ ΞΕΠΞΓΟ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Νξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη θαη γηα θάζε δεκηά πνπ
ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζην Κνζνθνκείν απφ ηε κε εθηέιεζε ή θαθή εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
Απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 138 θαη 182 ηεο Δηεζλνχο Οχκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΞΘΞΜ 13 : ΓΓΙΡΘΓΖΑ – ΟΡΓΗΞΜΡΟΓΖΟ ΟΡΙΦΓΞΜΚΠΤΚ
Πν Κνζνθνκείν, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,
απαηηεί Γρεκχζεηα, φπσο νξίδεηαη ζηo άξζξo 21 ηνπ Κ.4412/2016, θαζψο δίλεη έκθαζε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24
ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πεξί ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ.
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ΜΓΡΟ Γ: ΣΓΥΝΙΚΗ ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΟΣΗΣΑ
ΆΞΘΞΜ 14 : ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΠΜΡ ΔΖΑΓΤΚΖΟΙΜΡ
Έλαο (1) Φνξεηφο Ρπεξερνθαξδηνγξάθνο (CPV: 33112100-9) γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.

ΆΞΘΞΜ 15 : ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ - ΝΜΟΜΠΕΠΓΟ
ΠΙΝΑΚΑ I
Α/Α
1

ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΓΖΔΜΡΟ

ΝΜΟΜΠΕΠΓΟ

ΦΜΞΕΠΜΟ ΡΝΓΞΕΜΗΑΞΔΖΜΓΞΑΦΜΟ

ΝΞΜΫΝΜΘΜΓΖΟΘΓΖΟΑ ΔΑΝΑΚΕ

Πεκ.
1

10.000,00€ ζπκπ. ΦΝΑ 24%

Α. ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ΓΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΓΙΜΟΤ
Α. ΓΔΝΗΚΑ – ΤΝΘΔΖ ΤΣΖΜΑΣΟ
Οχζηεκα Ρπεξερνηνκνγξαθίαο Ηαξδηνινγηθήο ξήζεο, θνξεηφ, κηθξνχ φγθνπ θαη βάξνπο (φρη κεγαιχηεξν ησλ 8
θηιψλ), επέιηθην γηα εχθνιε κεηαθίλεζε ζηνπο ρψξνπο θαη ηηο θιηληθέο ηνπ λνζνθνκείνπ, κε επαλαθνξηηδφκελε
κπαηαξία, ηνπιάρηζηνλ κηαο ψξαο απηνλνκία, απνηεινχκελν απφ :
1.

Βαζηθή κνλάδα

2.

Δηαζσξαθηθή, ζχγρξνλε, πςειψλ δπλαηνηήησλ θαη επξέσο θάζκαηνο ζπρλνηήησλ (1 – 5.0 MHz), ερνβφιν
θεθαιή, θαηάιιειε γηα γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο. (ζα δoζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πνηφηεηα ηεο θεθαιήο.

3.

Πξνρήιαηε εξγνζηαζηαθή βάζε ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο

Β. ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ
Κα δηαζέηεη φιεο ηηο κεζφδνπο απεηθφληζεο :
1.

B-Mode: NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

2.

M-Mode: NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

3.

Color Doppler: NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

4.

Power Doppler / Energy Doppler / Color Angio: NAI (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

5.

Οπρλφηεηα / ηαρχηεηα ηνπ Doppler: Κα ξπζκίδεηαη θαη λα απεηθνλίδεηαη ζηελ νζφλε

6.

PW Doppler: ΚΑΖ (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά

7.

PW Doppler HiPRF: ΚΑΖ (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

8.

CW Doppler: ΚΑΖ (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

9.

Φαζκαηηθφ Ζζηηθφ Doppler (ΠDI): ΚΑΖ (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

10. Έγρξσκν Ζζηηθφ Doppler: ΚΑΖ (Nα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
11. Tissue Harmonic Imaging: ΚΑΖ λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο δηαζέζηκεο δηαζσξαθηθέο θαη δηνηζνθάγεηεο Sector (Κα
πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)
12. Triplex Mode (ηαπηφρξνλε απεηθφληζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν,κε ηνπο ηαπηνρξνλνπο ζπλδηαζκνπο, εηθφλαο BMODE, παικηθνχ Doppler & εγρξψκνπ, εηθφλαο B-MODE, ζπλερνπο Doppler & εγρξψκνπ Doppler).
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13. Contrast Harmonic Imaging: ΚΑΖ (Κα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).
14. Stress Echo: ΚΑΖ (Κα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).
15. Strain ,strain rate , 2D Speckle: (Κα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή).
Γ. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ-ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ
1.

Οχγρξνλε ππεξερνηνκνγξαθηθή ηερλνινγία δεκηνπξγίαο εηθφλαο κε ηε ζπιινγή κεγάινπ αξηζκνχ
δηαγλσζηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο ζάξσζεο, γηα επίηεπμε εηθφλσλ πςειήο
αλάιπζεο (δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο): ΚΑΖ (Κα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο
ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή)

2.

Περληθή επεμεξγαζίαο εηθφλαο ζε επίπεδν pixel γηα ηε κείσζε ηνπ ζνξχβνπ θαη βειηίσζε ηεο νξαηφηεηαο θαη
ηεο πθήο ηζηηθψλ κνηίβσλ θαη αχμεζε ηεο επθξίλεηάο ηνπο:

ΚΑΖ (Κα αλαθεξζνχλ νη θεθαιέο θαη νη ηερληθέο

απεηθφληζεο κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί θαη πσο ελεξγνπνηείηαη ε ηερληθή)
3.

Γπεμεξγαζία εηθφλσλ κεηά ηελ ιήςε (post processing): ΚΑΖ (Κα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη δπλαηφηεηεο πξνο

4.

Οεκεία ή δψλεο εζηίαζεο ( focus points or focal zones) : ≥ 7 focus points ή ≥ 3 focal zones

5.

Ρςειφ Δπλακηθφ Γχξνο (dynamic range):

6.

Ξπζκφο αλαλέσζεο εηθφλαο (frame rate): ≥750 f/sec

7.

Βάζνο ζάξσζεο: ≥30 cm

8.

Οχγρξνλν ζχζηεκα κεγέζπλζεο: ΚΑΖ (Κα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

9.

Ννιιαπινί ρξσκαηηθνί ράξηεο ηεο θιίκαθαο ηνπ γθξη:

10. Σεθηαθή κήηξα απεηθφληζεο:

≥ 160 db

ΚΑΖ (Κα αλαθεξζνχλ)

Κα πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία πξνο αμηνιφγεζε

11. Έγρξσκε TFT Μζφλε: ηνπιάρηζηνλ 15”
12. Οχγρξνλα παθέηα κεηξήζεσλ γηα φια ηα είδε απεηθφληζεο: ΚΑΖ (Κα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά)
13. Αλαβαζκηζηκφηεηα ζε hardware & software: ΚΑΖ (Κα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά)
14. Κα πξνζθεξζεη πξνο επηινγε απηφκαηνο ππνινγηζκφο ηνπ θιάζκαηνο εμψζεζεο EF%: NΑΖ (Κα πεξηγξαθνχλ
αλαιπηηθά)
15. Δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο νζφλεο: Δπλαηφηεηα απεηθφληζεο κνλήο ή δηπιήο νζφλεο κε ηνπο ζπλδπαζκνχο
: B-Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή Power Doppler
16. Ννιιαπιά δεχγε κεηξήζεσλ (calipers):

≥6

17. Σεθηαθφο Δηακνξθσηήο Δέζκεο (Digital beam former) - ηνπιαρηζηνλ 500.000 θαλαιηα επεμεξγαζηαο.
Γ. ΑΛΛΟΗ ΣΤΠΟΗ ΖΥΟΒΟΛΩΝ ΚΔΦΑΛΩΝ
Οπλνιηθφ σθέιηκν εχξνο ζπρλνηήησλ (MHz). Κα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή αλαιπηηθά νη δηαζέζηκεο θεθαιέο αλά
θαηεγνξία.
1.

SECTOR Array 1,5 – 12 MHz

2.

LINEAR Array

3.

Convex Array 1-9 Mhz

4.

Πξηζδηάζηαηνο δηνηζνθάγεηνο ερνβνιέαο Multiplane 2-7 MHz. Μ ερνβνιέαο απηφο λα ιεηηνπξγεί κε φιεο ηηο

3 – 15 MHz πεξίπνπ

δεηνχκελεο κεζφδνπο δηζδηάζηαηεο θαη ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο θαη λα θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ
δηζδηάζηαησλ θαη ηξηζδηάζηαησλ ερνθαξδηνγξαθηθψλ εθαξκνγψλ θαη απεηθνλίζεσλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ.
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Κα απεηθνλίδεη φιν ηνλ φγθν ηεο θαξδηάο ζε έλα θαξδηαθφ θχθιν (fullvolume), κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο
ηξηζδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.
5.

Άιιεο ερνβφιεο θεθαιέο : Κα αλαθεξζνχλ θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηπρφλ επηπιένλ ερνβφιεο
θεθαιέο. Κα πεξηγξαθεί ε ηερλνινγία ηνπο πξνο αμηνιφγεζε.

Δ. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΡΥΔΗΟΘΔΣΖΖ ΔΗΚΟΝΩΝ
1.

Ινλάδα ζθιεξνχ δίζθνπ: ΚΑΖ ελζσκαησκέλνο (Κα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά).

2.

USB/Flash drive: ΚΑΖ (Κα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά

3.

Γλζσκαησκέλε θηλεκαηνγξαθηθή κλήκε αζπξφκαπξσλ & έγρξσκσλ εηθφλσλ: ΚΑΖ (Κα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά

Ε. ΤΣΖΜΑΣΑ ΔΚΣΤΠΩΖ
1.

Έγρξσκνο εθηππσηήο Laser ( εθηχπσζε ζε Α4 ): ΚΑΖ (Κα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή)

2.

Έγρξσκν θαηαγξαθηθφ: ΚΑΖ (Κα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή)

Ζ. ΛΟΓΗΜΗΚΑ ΠΑΚΔΣΑ ΑΝΑΛΤΖ
1.

Ναθέην Αγγεηνινγηθψλ εθαξκνγψλ: ΚΑΖ (Βαζηθφ – Κα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά)

2.

Ναθέην Ηαξδηνινγηθψλ εθαξκνγψλ: ΚΑΖ (Νιήξεο – Κα πεξηγξαθεί αλαιπηηθά

3.

Άιιεο εθαξκνγέο & ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο: (NΑΖ (Κα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή φιεο νη ηπρφλ δηαζέζηκεο
εθαξκνγέο & ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο)

Θ. ΓΗΑΤΝΓΔΗΜΟΣΖΣΑ ΤΣΖΜΑΣΟ ΠΑΡΔΛΚΟΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΠΡΟ ΔΠΗΛΟΓΖ
Οχζηεκα επηθνηλσλίαο DICOM, ππεξεζίεο Full DICOM
Η. ΔΓΓΤΖΖ
Πνπιάρηζηνλ 2 έηε
B. ΣΓΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ
1.
2.

3.
4.

Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ (2) ρξφληα
απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Ηαηά ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε
βιάβε πνπ ζα νθείιεηαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο πξνεξρφκελε απφ ηελ ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη
φρη ζε θαθφ ρεηξηζκφ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θνξέα ζε αληαιιαθηηθά, θφζηνπο εξγαζίαο θαη
ινηπψλ εμφδσλ απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ε δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη
εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε
πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Οηελ παξερφκελε εγγχεζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο
εηαηξείαο γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα πιηθά
ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ψζηε ην κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε
εηνηκφηεηαο. Όινη νη πξνιεπηηθνί έιεγρνη ζα γίλνληαη ζε ζπλελλφεζε κε ην ηκήκα ΒΖΠ ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηνπο
ρεηξηζηέο ηνπ κηθξνζθνπίνπ.
Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα δειψζεη εγγξάθσο φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη ζην Κνζνθνκείν
αληαιιαθηηθά ηνπ πξνζθεξφκελνπ κεραλήκαηνο γηα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε απφ ηελ παξάδνζε απηνχ.
Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ηηκνθαηάινγν πνπ ζα αλαθέξεη ην θφζηνο ησλ
θπξηφηεξσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ κεραλήκαηνο θαη λα δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά, φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη
γηα ηα επφκελα δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.
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5.

6.

7.

Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην πξφγξακκα ηεο εηήζηαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο
κέρξη θαη ην 10ν έηνο απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, αλαθέξνληαο αλαιπηηθά ηηο εξγαζίεο θαη ηα αληαιιαθηηθά
πνπ απαηηνχληαη, κε ην αληίζηνηρν θφζηνο ηνπο, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη λα
δεζκεχεηαη ππνρξεσηηθά φηη νη ηηκέο ζα αλαπξνζαξκφδνληαη γηα ηα επφκελα έηε κε βάζε ηνλ επίζεκν δείθηε ηηκψλ
θαηαλαισηή ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.
Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη δέζκεπζε ηηκήο γηα θφζηνο πιήξνπο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ
κεραλήκαηνο αλά έηνο, κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ
δέθα (10) εηψλ απφ ηελ νξηζηηθή παξάδνζε απηνχ. Οηελ πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο
ησλ αληαιιαθηηθψλ θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη
φια ηα ινηπά έμνδα (π.ρ. κεηαθνξηθά, εξγαηηθά θηι). Γπίζεο, ην ζπκβφιαην ζπληήξεζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
παξνρή έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο Περληθήο Ρπνζηήξημεο ζε πεξίπησζε βιάβεο. Ε δηάγλσζε θαη απνθαηάζηαζε
θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 24 σξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή
εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. Ε ππνρξέσζε απηή ηνπ
πξνκεζεπηή δελ δεζκεχεη ην Κνζνθνκείν ζην λα ζπλάςεη ζπκβφιαην ζπληήξεζεο κε ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία
κεηά ηε ιήμε ηνπ
Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη εγρεηξίδην ρξήζεο ζηα Γιιεληθά θαζψο θαη service manual.

Γ. ΓΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Μ εμνπιηζκφο ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζηνλ ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Μ θάζε πξνκεζεπηήο
ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία
ππαιιήισλ ηεο Περληθήο Ρπεξεζίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηψζεη εγγξάθσο (λα θαηαηεζεί ππεχζπλε
δήισζε), ψζηε λα πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο ελέξγεηεο (εξγαζίεο, ηξνπνπνηήζεηο, θαηαζθεπέο θιπ.) πνπ ζα
δηαζθαιίδνπλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ ηζρπφλησλ θαλνληζκψλ ηνπ Γιιεληθνχ θξάηνπο θαη ηε λφκηκε θαη
απξνβιεκάηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ κεραλήκαηνο.
Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ εμνπιηζκφ απφ ηα δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθέξεη
ζε ρψξν πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζεί. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ηα
απαηηνχκελα δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί) ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν
θαη λα ηνλ παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Μη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έηζη ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε
ιεηηνπξγία ησλ άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Κνζνθνκείνπ. Ε απνθαηάζηαζε φισλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη Ε/Ι θζνξψλ
πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη
κε δηθφ ηνπ θφζηνο.
Μ πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο θαη λα ην παξαδψζεη ζε
πιήξε ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ θαη δηθή ηνπ νινθιεξσηηθά επζχλε,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Γιιεληθνχ Ηξάηνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ θαη
ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ ηνπ Κνζνθνκείνπ. Μ πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Πν
Κνζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Ιεηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ εμνπιηζκνχ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Όια ηα είδε θαη πιηθά πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν πξνκεζεπηήο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα
κεραλήκαηνο, πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα, ακεηαρείξηζηα, ρσξίο ειαηηψκαηα θαη λα ηθαλνπνηνχλ φινπο ηνπο φξνπο
ηεο ζχκβαζεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηχπν, ηελ θαηεγνξία θαη ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Μ πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ πιηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί
γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
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ΜΓΡΟ Δ: Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Δήισζεο
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ)

[άρθροσ 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο
Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ)
η

Μλνκαζία: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΜ ΚΜΟΜΗΜΙΓΖΜ ΑΙΦΖΟΟΑΟ
Ησδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΗΕΙΔΕΟ: 99221895
Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Νφιε / Παρ. Ησδηθφο: Μηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα
Πειέθσλν: 2265350131
Ει. ηαρπδξνκείν: diax4@gnamfissas.gr
Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάν σπάρτει): www.gnamfissas.gr
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο
Πίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV
Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕΟ: [-]
Ε ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : προμήθειες
Γθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [Καη]
Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάν σπάρτει):
ΜΓΡΟ ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα
ηνηρεία αλαγλώξηζεο:

Απάληεζε:

Νιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ):

[ ]

Γάλ δελ ππάξρεη ΑΦΙ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ
θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ
απαηηείηαη θαη ππάξρεη
Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη:

[……]

Πειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ

[……]

ππάξρεη):
Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα
Γθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη:

Απάληεζε:

Μλνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ

[……]

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

[……]

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Παρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Πειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]
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Γάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ

[……]

εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …):
ΜΓΡΟ ΙΙI: Λόγνη απνθιεηζκνύ
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
Οην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.

Οπκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.

2.

Δσξνδνθία

3.

Απάηε

4.

Πξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

5.

Κνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

6.

Ναηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Ρπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο βάξνο

[] Καη [] Όρη

ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ην
νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή
επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο,

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ

[……][……][……][……]

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί
απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα
ηζρχεη;

Γάλ λαη, αλαθέξεηαη:

α) Εκεξνκελία:[ ],

α) Εκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο

ζεκείν-(-α): [ ],

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη

ιφγνο(-νη):[ ]

ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο,

β) [……]

β) Νξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]·

γ) Δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη ζρεηηθφ(-

γ) Γάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή

ά) ζεκείν(-α) [ ]

απόθαζε:

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……][……]

Οε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο

[] Καη [] Όρη

θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ
απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»)
Γάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:

[……]

B: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο:

Απάληεζε:

1) Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο

[] Καη [] Όρη
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ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζηελ Γιιάδα θαη ζηε
ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ;

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα,

Απάληεζε:

ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό
παξάπησκα
Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο

[] Καη [] Όρη

ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ,

Γάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα

θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε
απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»);
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[…….............]

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο

[] Καη [] Όρη

αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:
α) πηψρεπζε, ή
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην
δηθαζηήξην, ή
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ,
ή
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα
απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο

-[.......................]

δηαηάμεηο λφκνπ

-[.......................]

Γάλ λαη:
- Ναξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:
- Δηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν ν
νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε,
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο εζληθήο
λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρηζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο ηηο

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,

πεξηζηάζεηο

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):

Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,

[……][……][……]

αλαθέξεηε:
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Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό

[] Καη [] Όρη

επαγγεικαηηθό παξάπησκα;

[.......................]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα
απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[..........……]

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε

[] Καη [] Όρη

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε

[…...........]

ηνπ αληαγσληζκνύ;

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:

απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ηελ ύπαξμε ηπρόλ

[] Καη [] Όρη

ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ: ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[.........…]
Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο ή επηρείξεζε

[] Καη [] Όρη

ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα
αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν
αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο
ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο;
Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
[...................…]
Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή

[] Καη [] Όρη

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαi θαηά ηελ εθηέιεζε

[….................]

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο

Γάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή
άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;

απηνθάζαξζεο;
[] Καη [] Όρη
Γάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:
[……]

Γάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο:
Ιπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη:

[] Καη [] Όρη

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο,
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο,
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
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δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ
ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;
ΜΓΡΟ ΙV: Κξηηήξηα επηινγήο
Α: Καηαιιειόηεηα
Καηαιιειόηεηα

Απάληεζε

Μ νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά

[…]

επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ
Γιιάδα ή ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο; ηνπ:
Γάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά,
αλαθέξεηε:

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο,
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):
[……][……][……]

ΜΓΡΟ VΙ: Σειηθέο δειώζεηο
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ζ – IV αλσηέξσ
είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, εθηφο
εάλ:
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε
πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ.
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
Μ θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ
αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζηελ παξνχζα), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ
πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο
Πππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Ρπεχζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο:
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)].
Εκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]
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