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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Σν Γεληθφ Κνζνθνκείν Άκθηζζαο, έρνληαο ππφςε:
1.

ηηο δηαηάμεηο:
1.1. ηνπ Κ.4412/2016 (ΦΓΗ 147/Α/08-08-16) «Δεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)»
1.2. Σν ΦΓΗ 661/12-11-2018 η. Τ.Ο.Δ.Δ (δηνξηζκφο Δ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο
1.3. ηνπ Κ. 3329/2005 (ΦΓΗ 81/Α/04-04-05) «Γζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο
δηαηάμεηο»
1.4. ηνπ Κ. 2362/1995 (ΦΓΗ 247/Α/27-11-95) «Πεξί Δεκνζίνπ Θνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Ηξάηνπο θαη
άιιεο δηαηάμεηο»
1.5. ηνπ Κ. 3580/2007 (ΦΓΗ 134/Α/18-06-07) «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη
Ηνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»
1.6. Σνπ Κ. 2955/2001 (Φ.Γ.Η. Α’ 256/02-11-2001) «Πξνκήζεηεο Κνζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ
Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Κ.3580/2007(Φ.Γ.Η. Α΄ 134/18-06-2007).
1.7. Σνπ Κ.3918/2011 (Φ.Γ.Η.31/ Α/01-03-2011) "Δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
1.8. Σνπ Κ. 4250/26-03-2014 (ΦΓΗ 74/Α/26-03-2014) "Δηνηθεηηθέο απινπζηεχζεηο-θαηαξγήζεηο, ζπγρσλεχζεηο
Κνκηθψλ πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα".

2.

Σηο απνθάζεηο:
2.1. Σν ππ΄αξηζ. 4747/20-09-2016 έγγξαθν ηεο ΓΠΤ 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. Σελ κε αξ. 09/05-02-2019 (ζέκα 4 ) Γ.Ε.Δ. Απφθαζε Δ ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ κε αξ. 07/24-01-2019 (ζέκα 8 )
Γ.Ε.Δ. Απφθαζε Δ έγθξηζεο ηνπ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ δηαρεηξηζηηθνχ έηνπο 2019
ν
2.3. ηελ κε αξ. 68/08-08-2018 (ζέκα 1 ) απφθαζε Δ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ
πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (Ζαηξνηερλνινγηθνχ θαη Θνηπνχ κέζσ ΠΔΓ 2018)
εο
2.4. ηε κε αξ. πξση. 36280/03-09-2018 απφθαζε ηεο 5 ΤΠΓ Τπνπξγνχ Τγείαο πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο γηα
ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ (Ζαηξνηερλνινγηθνχ θαη Θνηπνχ κέζσ ΠΔΓ 2018) (ΑΔΑ: 7ΣΥΔ469Ε2Γ-ΠΕΦ)
2.5. ηε κε αξ. πξση. 99916/21-12-2018 απφθαζε Τπνπξγνχ Τγείαο γηα νξηζκφ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο σο δηαρεηξηζηή
έξγνπ ηνπ ΠΔΓ 18, ηεο πξνκήζεηαο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ κε αξηζκφ 2018Γ9100064 θαη κε
ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πξνυπνινγηζκνχ 40.000.00€
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2.6. ηελ κε αξ. 42/24-10-2019 (ζέκα 2 ) απφθαζε Δ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο πεξί επαλαπξνθήξπμεο ηνπ πλνπηηθνχ
Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ Δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιπληεξίνπ ηκαηηζκνχ (ΑΔΑ:
ΧΓ3Κ4690ΒΟ-ΗΓΔ).
2.7. ηελ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο, θαηαρσξήζεθε κε α/α: 1818/29-10-2019 ζην Βηβιίν
Γγθξίζεσλ θαη Γληνιψλ Πιεξσκήο ΑΔΑ: 6ΕΕ24690ΒΟ-ΦΕΦ.
ΓΠΑΚΑΠΡΟΗΕΡΤΓΖ
πλνπηηθφ Πξφρεηξν Αλνηθηφ δηαγσληζκφ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιπληεξίνπ ηκαηηζκνχ 50 κιλών
(CPV 42716120-5), πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 40.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24%, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γεληθνχ
Κνζνθνκείνπ Άκθηζζαο θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά βάζεη
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο
Σόπνο - Υξόλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ:
Σφπνο δηελέξγεηαο

Εκεξνκελία δηελέξγεηαο

Εκέξα

Ώξα

Γ. Κ. Άκθηζζαο

28/11/2019

ΠΓΙΠΣΕ

10:00 π.κ.

Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέρξη ηελ πξνεγνχκελε εξγάζηκε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, 27/11/2019 θαη ψξα 14:00 ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.
Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο
εθπξφζεζκεο.
Σν ηεχρνο ηεο Δηαθήξπμεο αλαξηάηαη:
ζηε ΔΖΑΤΓΓΖΑ (https://diavgeia.gov.gr)
ζην Η.Ε.Ι.Δ.Ε.. (http://www.eprocurement.gov.gr)
ζηνλ ηζηφηνπν ηεο 5εο ΤΠΓ Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο Γιιάδαο (www.dypethessaly.gr)
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνζνθνκείνπ: www.gnamfissas.gr
Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ:
Τπνςήθηνη 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 Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Γ.Ο.Υ.)
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε πκθσλία Δεκνζίσλ πκβάζεσλ
ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε.
Ηαηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Ιέξε θαη Παξαξηήκαηα 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

ΓΖΔΟ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ ............................................................................... πλνπηηθφο Πξφρεηξνο Αλνηθηφο Δηαγσληζκφο
ΠΡΟΙΕΘΓΖΑ ................................................................................................. θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιπληεξίνπ ηκαηηζκνχ 50 θηιψλ
ΗΑΓ ................................................................................................................... 9349.01
ΗΧΔΖΗΟ CPV ............................................................................................... (CPV 42716120-5)
ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΘΓΖΑ ΔΑΠΑΚΕ ............................................................ 40.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ24%
ΠΕΓΕ ΥΡΕΙΑΣΟΔΟΣΕΕ ......................................... ……………… Γπηρνξήγεζε απφ ην ΠΔΓ 2018
ΣΟΠΟ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ.................................................. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο
ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ ................................ 28/11/2019
ΗΑΣΑΘΕΗΣΖΗΕ ΕΙΓΡΟΙΕΚΖΑ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ..... 27/11/2019
ΗΡΖΣΕΡΖΟ ΗΑΣΑΗΤΡΧΕ ....................................................................... Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο
ΓΓΓΤΕΣΖΗΕ ΓΠΖΣΟΘΕ ΤΙΙΓΣΟΥΕ ............................................... 2% επί ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ
ΓΓΓΤΕΣΖΗΕ ΗΑΘΕ ΓΗΣΓΘΓΕ.............................................................. 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ
ΚΟΙΖΙΑ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ....................................................................... Γπξψ
ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΚ ........................................................... 120 εκέξεο
ΔΖΑΡΗΓΖΑ ΤΙΒΑΕ ............................................................................... 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 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιπληεξίνπ
ηκαηηζκνχ, (CPV 42716120-5) ηνπ Κνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
παξνχζεο.

ΆΡΘΡΟ 1 : ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΘΕ ΠΡΟΦΟΡΧΚ
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο εληφο θιεηζηνχ θαθέινπ, ζηνλ νπνίν ζα
αλαγξάθνληαη επθξηλψο:






ε ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ»
ν πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο: «ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ»
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. Παξαζηαηηθφ 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. ΣΤΠΟΠΟΖΕΙΓΚΟ ΓΚΣΤΠΟ ΤΠΓΤΘΤΚΕ ΔΕΘΧΕ (TEΤΔ) 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) Σν TEΤΔ 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 Οηθνλνκηθή Τπεξεζία
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. ηνηρεία θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα
πξνθχπηνπλ, ν Πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ χκβνπινο θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 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 Σερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά, επί πνηλή απφξξηςεο, ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ:
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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
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. Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν ζπκκεηέρσλ ηεξεί χζηεκα
Δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΤ8δ/Γ.Π.νηθ./1348/2004 (ΦΓΗ 32/16-01-04) Τπνπξγηθή Απφθαζε
«Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ».
2.3. Πηζηνπνηεηηθφ απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ Γπξσπατθή Έλσζε νξγαληζκφ, φηη ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί χζηεκα
Δηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ζε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη ν ίδηνο θαηαζθεπαζηήο ηνπ πξντφληνο.
2.4. Πηζηνπνηεηηθά φηη ηα πξνζθεξφκελα είδε θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ ΗΤΑ
ΔΤ8Δ/Γ.Π.νηθ.130648/2009 (ΦΓΗ 2198/Β/02-10-09) «Πεξί ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ».
Σα παξαπάλσ ππφ ζηνηρεία 2.2, 2.3 θαη 2.4 Πηζηνπνηεηηθά πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα είλαη πξσηφηππα ή
λνκίκσο επηθπξσκέλα θαη κε επίζεκε κεηάθξαζε.
2.5. Οηθνλνκηθφ κέγεζνο ή εθθξάζεηο φπσο «δσξεάλ», «ρσξίο ρξέσζε» θ.η.ι., δελ ζα ππάξρνπλ ζε θαλέλα ζεκείν
ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο.
2.6. Ο 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. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη, επί πνηλή απφξξηςεο, καδί κε ηελ πξνζθνξά λα ππνβάιιεη θαη Φχιιν
πκκφξθσζεο.
2.9. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα απαληά ζηελ πεξηγξαθή παξάγξαθν πξνο παξάγξαθν.
Τπόδεηγκα Φύιινπ πκκόξθσζεο
α/α

ΣΓΥΚΖΗΕ ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ

ΠΑΡΑΠΟΙΠΕ

(Ο αχμσλ αξηζκφο
ηεο παξνχζαο)

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

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

Σν 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.
Πξνζθνξέο 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 ΦΠΑ

ην πνζνζηφ ηνπ ΦΠΑ

ηνλ θσδηθφ θαη ηελ ηηκή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ ηεο ΓΠΤ
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ηεο ηηκήο Παξαηεξεηεξίνπ. ε πεξίπησζε πνπ ην
πξνζθεξφκελν είδνο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην Παξαηεξεηήξην Σηκψλ ή δελ ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία ησλ ηερληθψλ
ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ κε θαλέλα απφ ηα είδε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, απηφ πξέπεη επίζεο λα δειψλεηαη ξεηά.
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ΆΡΘΡΟ 2 : ΔΖΑΔΖΗΑΖΑ ΔΖΓΚΓΡΓΓΖΑ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ

Ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 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.

ΟΜΑΔΑ

ΕΡΙ ΜΕΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΥΤΗΤΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. (50%)
ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ,
ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΟΔΟΣΗΣ

Α1.
Συμφωνία προςφερομζνου είδουσ με
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ

50%

Β1.
Διάρκεια εγγφηςησ καλήσ λειτουργίασ
μηχανήματοσ ςφμφωνα με τη παράγραφο Β.3
των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.

20%

10%

Β. (50%)

Β2.
Κόςτοσ ανταλλακτικϊν ανά ζτοσ μετά
την εγγφηςη και ωσ 10 ζτη, ςφμφωνα με τη
παράγραφο Β.5 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.

ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΛΥΨΗΣ

Β3.
Κόςτοσ ςυντήρηςησ ανά ζτοσ μετά την
εγγφηςη και ωσ 10 ζτη, ςφμφωνα με τη
παράγραφο Β.6 των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.

10%

Β4.
Κόςτοσ πλήρουσ υποςτήριξησ και
ςυντήρηςησ του μηχανήματοσ (ςυμβόλαιο
ςυντήρηςησ) ανά ζτοσ μετά την εγγφηςη και ωσ
10 ζτη, ςφμφωνα με τη παράγραφο Β.7 των
Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν.

10%

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):
Θ=Η/Β. Ο 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. ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην φξγαλν ειέγρεη ηελ
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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.
Οη 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 Πιένλ πκθέξνπζα απφ Οηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά 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 Πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. ε 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
Πξνζθνξά 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.
ε 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 πκβνχιην ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη ζα
αλαθνηλσζεί εγγξάθσο ζηνλ αλαθεξπρζέληα Πξνκεζεπηή.
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
δηεπθξίληζε ή ζπκπιήξσζε, αθφκε θαη κε λέα έγγξαθα, εγγξάθσλ ή δηθαηνινγεηηθψλ πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
ρεηηθά 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
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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.
ηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα γίλεη θαηαθχξσζε ην Κνζνθνκείν απνζηέιιεη ζρεηηθή αλαθνίλσζε.

ΆΡΘΡΟ 3 : ΣΖΙΓ ΠΡΟΦΟΡΧΚ - ΚΟΙΖΙΑ
Οη ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ (€) θαη ζα αλαγξάθνληαη νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Πξνζθνξέο 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. Σν 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.

ΆΡΘΡΟ 4 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΧΚ
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ηελ
επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά 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.

ΆΡΘΡΟ 5 : ΑΚΣΖΠΡΟΦΟΡΓ
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

ΆΡΘΡΟ 6 : ΠΑΡΑΔΟΕ - ΠΑΡΑΘΑΒΕ
Ε παξάδνζε ηνπ είδνπο ζην Κνζνθνκείν, ζα γίλεηαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε ηειενκνηνηππία
(fax), εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηελ ιήςε απηήο. Σν 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.

ΆΡΘΡΟ 7 : ΠΘΕΡΧΙΕ - ΗΡΑΣΕΓΖ
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 πλεδξίνπ.
Ο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζηηο λφκηκεο θξαηήζεηο. Ο ΦΠΑ βαξχλεη ην Κνζνθνκείν.

ΆΡΘΡΟ 8 : ΥΡΟΚΟ ΖΥΤΟ ΤΙΒΑΕ
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 Τπεξεζία ή λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε
θνηλή ζπκθσλία ησλ δχν κεξψλ αλ ππνγξαθεί άιιε ζχκβαζε ζηα πιαίζηα ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γιιεληθνχ Δεκνζίνπ κε
ζπκθεξφκελνπο φξνπο γηα φκνην πξντφλ-ππεξεζία ή αλ ηεζνχλ ζε ηζρχ λένη Κφκνη-Δηαηάμεηο-Οδεγίεο γηα ην πξντφλππεξεζία.
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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.

ΆΡΘΡΟ 10 : ΓΓΓΤΕΓΖ
Ο 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.Π.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).
ε 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.

ΆΡΘΡΟ 11 : ΓΚΣΑΓΖ - ΠΡΟΦΤΓΓ
χκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Κ. 4412/2016:
Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ (ρσξίο Φ.Π.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. Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο,
αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν.

ΆΡΘΡΟ 12 : ΠΟΖΚΖΗΓ ΡΕΣΡΓ
Γθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κ.4412/2016, ν Πξνκεζεπηήο 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 χκβαζεο
Γξγαζίαο απαζρνινχλ ή εθκεηαιιεχνληαη αλειίθνπο θάησ ησλ 15 εηψλ.

ΆΡΘΡΟ 13 : ΓΥΓΙΤΘΓΖΑ – ΤΓΗΡΟΤΓΖ ΤΙΦΓΡΟΚΣΧΚ
Σν 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
ΆΡΘΡΟ 14 : ΑΚΣΖΗΓΖΙΓΚΟ ΣΟΤ ΔΖΑΓΧΚΖΙΟΤ
Αληηθείκελν ηεο Δηαθήξπμεο είλαη ε αλάδεημε πξνκεζεπηή γηα ηελ Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο πιπληεξίνπ
ηκαηηζκνχ, (CPV 42716120-5) ηνπ Κνζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο
παξνχζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γ. Κ. Άκθηζζαο.

ΆΡΘΡΟ 15 : ΣΓΥΚΖΗΓ ΠΡΟΔΖΑΓΡΑΦΓ - ΠΟΟΣΕΣΓ
ΠΙΝΑΚΑ I
Α/Α
1

ΠΓΡΖΓΡΑΦΕ ΓΖΔΟΤ
ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 50 ΚΙΛΩΝ

ΠΟΟΣΕΣΓ

ΠΡΟΫΠΟΘΟΓΖΘΓΖΑ ΔΑΠΑΚΕ

Σεκ.
1

40.000,00€ ζπκπ. ΦΠΑ 24%

Α. ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 50 ΚΙΛΩΝ

Α. ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ

1. Σν πιπληήξην πξέπεη λα είλαη πγεηνλνκηθνχ θξαγκνχ κε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο ζε
πγεηνλνκηθφ ηνηρίν.
2. Πξέπεη λα είλαη πιήξε, θαηλνχξγην, ακεηαρείξηζην, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη λα
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζθεπέο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή
ιεηηνπξγία ηνπ.
3. Πξέπεη λα είλαη επξσπατθήο πξνέιεπζεο, λα θέξεη ζήκαλζε CE ειεπζέξαο θπθινθνξίαο
ζηηο ρψξεο ηεο Γπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ην αληίζηνηρν
πηζηνπνηεηηθφ δηαπίζηεπζεο.
4. Ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία θαη ν πξνκεζεπηήο πξέπεη λα δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθφ
δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001.
5. Ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ πιπληεξίνπ λα είλαη 50Kgr πεξίπνπ. Ο ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ
εζσηεξηθνχ ηπκπάλνπ ζα είλαη ηέηνηνο ψζηε κε ζρέζε θνξηίζεσο 1:10 ε ρσξεηηθφηεηα
ζε ζηεγλφ ηκαηηζκφ λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 48 θηιά.
6. Σν πιπληήξην πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε αηκφ απφ ην ππάξρνλ θεληξηθφ δίθηπν αηκνχ ηνπ
λνζνθνκείνπ.
7. Πξέπεη λα δηαζέηεη ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ή αηκνγελλήηξηα σο εθεδξεία, ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζην δίθηπν αηκνχ ηνπ
Κνζνθνκείνπ. Κα πξνζδηνξηζηεί ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθεδξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε
ηζρχο ηνπ.
8. Σν πιπληήξην ζα θέξεη δηάηξεην εζσηεξηθφ ηχκπαλν θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην
ράιπβα κε εηδηθή νκαινπνηεκέλε δηάηξεζε γηα λα κελ θζείξεηαη ν ηκαηηζκφο.
9. Ο ηλεκτροκινητήρασ πρζπει να ελζγχεται από inverter.
10. Ο ζπληειεζηήο G Factor θαηά ην ηειηθφ ζηχςηκν ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 340 G
θαη ε ηειηθή ηαρχηεηα ζηπςίκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 850 ζηξνθέο αλά
ιεπηφ.

ειίδα 12 απφ 21

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΚΑΙ ΓΓΚΑΣΑΣΑΗ ΓΝΟ ΠΛΤΝΣΗΡΙΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 50 ΚΙΛΩΝ

ΑΔΑ: 6ΦΚΛ4690ΒΟ-ΠΡΩ

19PROC005812416 2019-11-07

Α. ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ

11. Οη εμσηεξηθέο πφξηεο ζα αζθαιίδνπλ θαη ζα απαζθαιίδνπλ απηφκαηα θαη ζα έρνπλ
ελζσκαησκέλν θξχζηαιιν παξαθνινχζεζεο ηεο πιχζεο. Η ταυτόχρονη χρηςιμοποίηςη
του πλυντηρίου και από τισ δφο πλευρζσ θα είναι αδφνατη.
12. Σν πιπληήξην πξέπεη λα διαθζτει ςφςτημα ανάρτηςησ και απόςβεςησ κραδαςμϊν. Επίςησ,
πρζπει να διαθζτει αυτόματο ςφςτημα ελζγχου (π.χ. μαγνητικό διακόπτη) για την διακοπή τησ
λειτουργίασ του λόγω υψηλϊν κραδαςμϊν.
13. Θα θέξεη 4 ηνπιάρηζηνλ εηζφδνπο πιήξσζεο κε πγξφ απνξξππαληηθφ ή απνξξππαληηθφ
ζε ζθφλε θαη ζα δχλαηαη απαξαηηήησο λα ζπλεξγαζηεί κε νπνηνδήπνηε δνζνκεηξηθφ
ζχζηεκα απηφκαηεο έγρπζεο πγξψλ απνξξππαληηθψλ θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ,
ζχκθσλα κε ην επηιεγκέλν πξφγξακκα πιχζεο.
14. Ο έιεγρνο ηνπ κεραλήκαηνο λα γίλεηαη κέζσ κηθξνυπνινγηζηή (ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
ειέγρνπ). Ο κηθξνυπνινγηζηήο ζα εθηειεί, ζα παξαθνινπζεί θαη ζα θαηαγξάθεη ζε
εζσηεξηθή κλήκε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πιπληεξίνπ, ζα θέξεη έγρξσκε νζφλε θαη ζα
παξέρεη νπηηθέο ελδείμεηο θαηά ηελ πιχζε κε πιεξνθνξίεο φπσο:
1. Το επιλεγμζνο πρόγραμμα
2. Το ενεργό βήμα πλφςησ
3. Ο εναπομζνων χρόνοσ προγράμματοσ
4. Γραμμή προόδου κφκλου πλφςησ
5. Η θερμοκραςία του νεροφ
6. Μηνφματα διαγνωςτικοφ ελζγχου
Να αναφερθοφν προσ αξιολόγηςη.

15. Σν πιπληήξην ζα δηαζέηεη θαη δεχηεξε νζφλε παξαθνινχζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ
ηελ πιεπξά ησλ θαζαξψλ.
16. Ο προγραμματιςτήσ θα πρζπει να ζχει τη δυνατότητα πραγματοποίηςησ ρυθμίςεων και
παρακολοφθηςησ διαφόρων δεδομζνων όπωσ:
1. φθμιςη ςτάθμησ νεροφ
2. φθμιςη του ςυντελεςτή G ςτην πλφςη και ςτο τελικό ςτφψιμο
3. φθμιςη θερμοκραςίασ
4. φθμιςη του χρόνου πλφςησ
5. Ονομαςία των προγραμμάτων πλφςησ
6. Δυνατότητα αποθήκευςησ τουλάχιςτον 50 διαφορετικϊν προγραμμάτων
7. Ρρόςβαςη ςε αρχείο με ενδείξεισ βλαβϊν
8. Ρρόςβαςη ςε αρχείο με ςτατιςτικά ςτοιχεία λειτουργίασ
9. Σφςτημα εφκολησ αντιγραφήσ-μεταφοράσ δεδομζνων μζςω θφρασ ζχλδεζεο RS485 ή USB
Να αναφερθοφν προσ αξιολόγηςη.

17. Ο κηθξνυπνινγηζηήο λα δηαζέηεη ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ θαη ζε πεξίπησζε βιάβεο λα
εηδνπνηεί ην ρξήζηε κε νπηηθά θαη αθνπζηηθά ζήκαηα ζθάικαηνο. Όηαλ δηαπηζησζεί
απφ ην ζχζηεκα ειέγρνπ αλσκαιία ζηελ νκαιή εθηέιεζε ελφο θχθινπ πιχζεο ην
πιπληήξην λα νδεγείηαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ θαηά ηελ νπνία ζα νινθιεξψλεηαη ε
δηαδηθαζία κε αζθάιεηα.
18. Ο ρξφλνο παξακνλήο ηνπ ηκαηηζκνχ ζε ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία λεξνχ θαηά ηελ
πιχζε ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζα είλαη πάληα ζηαζεξφο θαη ειεγρφκελνο γηα ηελ
εμαζθάιηζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπλζεθψλ πιχζεο – απνζηείξσζεο.
19. ην ηέινο ηεο πιχζεο, ν ρεηξηζηήο πξέπεη λα εηδνπνηείηαη κε νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα.
20. Ο προμηθευτήσ οφείλει να προγραμματίςει το πλυντήριο ςφμφωνα με τον ιματιςμό και τισ
ςυνθήκεσ πλφςησ που επιθυμεί το νοςοκομείο. Επίςησ οφείλει να εκπαιδεφςει το προςωπικό του
Νοςοκομείου ωσ προσ την χρήςη και προγραμματιςμοφ αυτοφ.
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21. Πλα τα εγχειρίδια του μηχανήματοσ να παραδοθοφν ςτην ελληνική γλϊςςα.
B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο ζε ηζρχ
ησλ ηερληθψλ ηεο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ.
Ο 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.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εγγπεζεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ ππφ πξνκήζεηα
είδνπο γηα ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ρξφληα απφ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ, θαηά ηνπο
φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ε δέζκεπζε απηή ζα γίλεηαη κε
θαηάζεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο, ε νπνία ζα αλαθέξεηαη θαηά ηξφπν ζαθή ζην
πξνζθεξφκελν είδνο.
Ηαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, ην Κνζνθνκείν δελ ζα επζχλεηαη γηα
νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ φινπ κεραλήκαηνο ή ησλ κεξψλ απηνχ πξνεξρφκελε απφ ηελ
ζπλήζε θαη νξζή ρξήζε ηνπ θαη δελ ζα επηβαξχλεηαη κε θαλέλα πνζφλ γηα εξγαηηθά,
αληαιιαθηηθά, πιηθά θαη ινηπά έμνδα απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Ε δηάγλσζε θαη ε
απνθαηάζηαζε θάζε βιάβεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δχν (2) εξγάζηκσλ
εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά ή εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ
εκεξψλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη αληαιιαθηηθά. ηελ παξερφκελε εγγχεζε
πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζπληήξεζεο,
ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε αληαιιαθηηθά πιελ ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, ψζηε ην
κεράλεκα λα δηαηεξείηαη ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο. Ε ζπρλφηεηα ησλ πξνιεπηηθψλ
ειέγρσλ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά θαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο νδεγίεο θαη
πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ.
Ο 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.
Ο 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.
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B. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ

7.

8.

9.

Ο 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. ηελ 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 Σερληθήο Τπνζηήξημεο 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
Ηάζε έγγξαθε δήισζε - βεβαίσζε ηνπ θαηαζθεπαζηή πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη
πξσηφηππε θαη επηθπξσκέλε απφ ην αξκφδην Γπηκειεηήξην ή απφ άιιε αξκφδηα αξρή
ζηελ πεξίπησζε αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε
ζεσξεκέλε απφ Γιιεληθή Πξνμεληθή Αξρή. Σέινο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη θαη φια ηα
ζρεηηθά ζηνηρεία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ (ηίηινο, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, θαμ, e-mail)
ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππνγξάθνληα γηα επαιήζεπζε.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.

Γ. ΓΓΚΑΣΑΣΑΗ – ΠΑΡΑΔΟΗ

1.

2.

3.

4.

Σν λέν πιπληήξην ζα εγθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ζε ρψξν πνπ πξνηείλεη ε
Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Κνζνθνκείνπ. Ο θάζε πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα επηζθεθζεί
θαη λα ιάβεη επηηφπηα γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ζπλνδεία
ππαιιήισλ ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Κνζνθνκείνπ θαη λα ην βεβαηψζεη εγγξάθσο,
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. ηελ ηερληθή πξνζθνξά λα θαηαηεζεί ζρέδην εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ
πιπληεξίνπ πνπ ζα πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή.
Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα απνζπλδέζεη ηνλ ππάξρνλ παιαηφ εμνπιηζκφ απφ ηα
δηάθνξα δίθηπα θαη λα ηνλ κεηαθηλήζεη ζε ζεκείν πνπ ζα ηνπ ππνδείμεη ε Σερληθή
Τπεξεζία ηνπ Κνζνθνκείνπ. Γλ ζπλερεία λα θξνληίζεη γηα ηε κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε
θαη ζχλδεζε κε ηα απαηηνχκελα δίθηπα (παξέρνληαο νπνηνδήπνηε πιηθφ απαηηεζεί) ηνπ
λένπ πιπληεξίνπ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρψξν θαη λα ην παξαδψζεη ζε πιήξε ιεηηνπξγία.
Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λένπ πιπληεξίνπ 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 κεραλήκαηνο απνηειεί επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή θαη ζα γίλεη κε
δηθφ ηνπ θφζηνο.
Ο πξνκεζεπηήο νθείιεη λα εθηειέζεη πιήξσο ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ κεραλήκαηνο
θαη λα ην παξαδψζεη ζε ιεηηνπξγία κε δηθφ ηνπ εηδηθεπκέλν θαη αζθαιηζκέλν πξνζσπηθφ
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5.

6.

7.

8.

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. Ο πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη απνδεδεηγκέλα ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη
ζηα δηθαηνινγεηηθά ηεο πξνζθνξάο ηνπ. Σν Κνζνθνκείν έρεη θάζε δηθαίσκα λα ειέγρεη
ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα αλσηέξσ. Ιεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ
κεραλήκαηνο, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο λα πξνβεί ζηνλ έιεγρν
αζθαινχο ιεηηνπξγίαο.
Ε παξαιαβή ηνπ κεραλήκαηνο ζα γίλεη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε απηνχ ζε πιήξε
ιεηηνπξγία. Γηδηθφηεξα, γηα ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πξέπεη λα πξνεγεζνχλ φινη νη
απαηηνχκελνη έιεγρνη, νη κεηξήζεηο, ε επίδεημε ιεηηνπξγίαο θαη γεληθά ε επαιήζεπζε ησλ
ηερληθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Γηα ηνλ ιφγσ απηφ, κεηά ηελ πιήξε
ζχλδεζε θαη εγθαηάζηαζή ηνπ ζα αθνινπζήζεη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πιπληεξίνπ
γηα δηάζηεκα ελφο (1) κελφο.
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.
Ο πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δψζεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πξνέιεπζεο ησλ
πιηθψλ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί γηα δηαπίζησζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ηνπο.
Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζα απνξξίπηνληαη.
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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

Ολνκαζία: 5 ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΓΚΖΗΟ ΚΟΟΗΟΙΓΖΟ ΑΙΦΖΑ
Ησδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΗΕΙΔΕ: 99221895
Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Ησδηθφο: Οηθηζκφο Δξνζνρσξίνπ, 33100 Άκθηζζα
Σειέθσλν: 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
Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV
Ησδηθφο ζην ΗΕΙΔΕ: [-]
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:

Πιήξεο Γπσλπκία:

[ ]

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΙ):

[ ]

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

[……]

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

Ει. ηαρπδξνκείν:

[……]

Δηεχζπλζε ζην Δηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ

[……]

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

Απάληεζε:

Ολνκαηεπψλπκν ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ

[……]

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη:

[……]

Θέζε/Γλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα

[……]

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:

[……]

Σειέθσλν:

[……]

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
ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ:
1.

πκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε.

2.

Δσξνδνθία

3.

Απάηε

4.

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο

5.

Κνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο

6.

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο:

Απάληεζε:

Τπάξρεη 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) Πξνζδηνξίζηε 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):
[……][……][……][……]

ε 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) Ο 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
Ο 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:
- Παξαζέζηε 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

Ο 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
Ο 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
Ο 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.
Ο 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
Σππνπνηεκέλνπ Γληχπνπ Τπεχζπλεο 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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