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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΑΡ. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4 / 2020
ΑΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 96368

∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ηµέρα / ώρα

Ηµέρα / Μήνας / Έτος

Παρασκευή

2/10/2020

15:00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ
∆ΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

455.000,00€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%
(366.935,48€ ΑΞΙΑ + 88.064,52€ ΦΠΑ 24%)

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ILIAS PLIOGKAS
Ημερομηνία: 2020.08.26 13:58:41 EEST
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Έχοντας υπόψη:
Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
1.
Υπηρεσιών (προσαρµογή της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2.
Τον Ν. 4314/2014 (Α' 265 )“Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική
περίοδο 2007-2013»
3.
Τον Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
4.
Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές»
5.
Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 ,
6.
Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
7.
Τον Ν.4024/2011 (Α 226) άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» ,
8.
Τον
Ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων»,
9.
Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική
ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
Το άρθρο 4 του π.δ.118/07 (Α΄150),
10.
11.
Το άρθρο 5 της απόφασης µε αριθµ.11389/1993 (Β΄185) του Υπουργού Εσωτερικών ,
12.
Τον Ν.3548/2007 (Α΄68) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις,
13.
Τον Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης αξίας»,
14.
Το Ν. 2690 /1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
Τον Ν.2121/1993 (Α΄25) ‘’Πνευµατική Ιδιοκτησία ,Συγγενικά ∆ικαιώµατα και
15.
Πολιτιστικά Θέµατα»,
Το π.δ. 25/2005 (Α΄34) ‘’Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια
16.
έγγραφα και στοιχεία ‘’,
17.
Το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
18.
Το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» της µε αρ.57654 (Β΄1781/23.05.2017) Απόφασης
του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,
19.
Την µε αρ. 56902/215 (Β΄1924/02.06.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)»,
20.
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά
τεύχη της παρούσας ,καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύµβασης , έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
21.
Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α’ 164/12) Σύµβαση µεταξύ του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας SIEMENS A.E. σύµφωνα µε την οποία και σε εκτέλεση
του όρου ΙΙΙ. 2(1) αυτής, η κάλυψη της συγκεκριµένης δαπάνης θα γίνει από την ανωτέρω
εταιρεία,
22.
Την άµεση ανάγκη του Νοσοκοµείου µας
για την υλοποίηση της ανωτέρω
προµήθειας,
23.
Την υπ΄ αριθµ. 815 µε αριθ. πρωτ. 7765/19-06-2019 (Α∆Α: 94ΚΨ4690Β7-7ΓΟ) πράξη
του ∆ιοικητή του Γ.Ν. Ηµαθίας - Υγ. Μον. Βέροιας
περί ορισµού επιτροπής σύνταξης
τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών
Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις ανάγκες της
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Υγ. Μον. Βέροιας,
Το από 4-10-2019 1ο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο (2)
24.
Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις
ανάγκες της Υγ. Μον. Βέροιας,
25.
Την
αριθµ.
πρωτ.
12232/08-10-2019,
Α∆ΑΜ:19DIAB000006487,
∆ηµόσια
∆ιαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών
Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις ανάγκες
της Υγ. Μον. Βέροιας.
26.
Το από 6-2-2020 2ο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια τεχνικών
προδιαγραφών για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε
πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις ανάγκες της Υγ. Μον. Βέροιας,
Την αριθµ. πρωτ. 2189/10-2-2020, Α∆ΑΜ: 20DIAB000008208, ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση
27.
των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών
Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις ανάγκες της Υγ. Μον.
Βέροιας,
28.
Το από 16-6-2020 3ο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο
(2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για
τις ανάγκες της Υγ. Μον. Βέροιας,
Την αριθµ. πρωτ. 8263/16-6-2020, Α∆ΑΜ:20DIAB000010829, ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση
29.
των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών
Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις ανάγκες της Υγ. Μον.
Βέροιας,
30.
Το από 14-7-2020 4ο πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια δύο
(2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για
τις ανάγκες της Υγ. Μον. Βέροιας,
31.
Tην αριθµ. 15/17-07-2020 (θέµα 2°) πράξη του ∆.Σ. περί έγκριση διενέργειας του
∆ιεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών
Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις ανάγκες
της Υγ. Μον. Βέροιας, συνολικού προϋπολογισµού 455.000,00€ συµπερ. Φ.Π.Α µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιµής.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.
Ηλεκτρονικό ∆ηµόσιο ∆ιεθνή Ανοιχτό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιµής, σε ΕΥΡΩ, για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε
πενταετή συντήρηση», CPV 33111000-1, για τις ανάγκες της Υγ. Μον. Βέροιας, όπως αυτό
περιγράφεται στα Άρθρα και Παραρτήµατα που ακολουθούν και τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης.
1.1 Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος σε κανονική προθεσµία
τριάντα πέντε (35) ηµερών, όπως ορίζει παρακάτω η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,
σε ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 56902/215/19.05.2017
(ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).
1.2 Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους
προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής το ύψος της οποίας θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ Φ.Π.Α.) ήτοι ποσού
7.338,71€ (επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτών) και
πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες από την λήξη ισχύος της
3

20PROC007225015 2020-08-26
προσφοράς. Προσφορά, της οποίας η ισχύ της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής ορίζει
χρόνο µικρότερο του ως άνω οριζόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η εγγυητική
επιστολή συµµετοχής πρέπει να είναι σύµφωνη ως προς το περιεχόµενό της µε το
υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ΄ της παρούσας.

2.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωση της.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016 και
στο άρθρο 9 της
56902/215/19.05.2017 Υπουργικής Απόφασης.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο Ε.6 «Αποσφράγιση
– Αξιολόγηση Προσφορών».
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο
χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ
και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» ,(ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν
στο
ηλεκτρονικό
σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.∆ιαδικτυακή
πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.

Οι οικονοµικοί φορείς – υποψήφιοι χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες
πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISnet. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρµόδια
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα
απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης του Συστήµατος.

Οι οικονοµικοί φορείς – υποψήφιοι χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την εγγραφή τους είτε συµπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT
Identification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστηµα, είτε βάσει της συµµόρφωσης µε το σύστηµα Secureiden Tityacr
Ossbo Rderslin Ked (STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρµόδια ∆ιεύθυνση
Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα
διαπιστευτήρια και δικαιώµατα πρόσβασης και χρήσης του Συστήµατος.

Οι Οικονοµικοί φορείς που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις,
αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και
Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗ∆ΗΣ αποστέλλοντας είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, είτε ένορκη βεβαίωση ή
πιστοποιητικό σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) µε
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύµφωνα µε τους
προβλεπόµενους όρους στο κράτος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη (πρωτότυπο ή ακριβές
αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον, ο υποψήφιος
χρήστης ταυτοποιηθεί,
η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του
ΕΣΗ∆ΗΣ αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώµατα πρόσβασης και
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χρήσης του Συστήµατος.
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:
Τις κείµενες διατάξεις περί σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων, όπως αυτές
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.
Τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.
χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της πύλης του www.promitheus.gov.gr

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

∆ιαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ

3.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01/09/2020

2/10/2020

9/10/2020

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ 08.00 Π.Μ.

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ 15.00

ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε :

Τα "Συνοπτικά στοιχεία" που αναφέρονται στο ΠAΡΑΡΤΗΜΑ Α’, τους "Γενικούς
όρους διενέργειας διαγωνισµού" που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’, ’’Υποδείγµατα
εγγυήσεων’’ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, "Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς"
που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆’, "Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις – Λοιποί ΌροιΠίνακας Συµµόρφωσης" που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’, "Σχέδιο σύµβασης" που
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ και το "ΕΕΕΣ - Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης " που
αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’.

3.1

Tις κείµενες διατάξεις περί κρατικών προµηθειών.

3.2
4.

Επισυνάπτονται τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
Α
Β
Γ
∆
Ε
ΣΤ
Ζ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΕΕΣ (ESPD)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α’
Β’
Γ’
∆’
Ε’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΤ’
Ζ’

Τα παραπάνω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
διακήρυξης.

5.

Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αποσταλεί προκειµένου να δηµοσιευθεί:


στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης

στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ), όπως
προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,και
στο (Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ),

Επίσης το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί /καταχωρηθεί:

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ),

στην πλατφόρµα του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) µέσω της πύλης του www.promitheus.gov.gr

Στον ιστότοπο http://www.verhospi.gr, της Υγ. Μ. Βέροιας .
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∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ: α) «ΛΑΟΣ» , β) «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»
και στην Εβδοµαδιαία «Ο ΠΟΛΙΤΗΣ».

Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:
1.

Εµπορικό – Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης

2.

Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Ηµαθίας

Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή.

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α΄

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ. ΜΟΝΑ∆Α ΒΕΡΟΙΑΣ
∆ιεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής:
Περιοχή Ασωµάτων, Βέροια
Τηλέφωνο: 23313-51157
Fax: 23310-59315
E-mail: prom1@verhospi.gr
Πληροφορίες: Πασιόπουλος Απόστολος

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΥΓ. ΜΟΝΑ∆Α ΒΕΡΟΙΑΣ του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών
Συγκροτηµάτων

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΥΓ. ΜΟΝΑ∆Α ΒΕΡΟΙΑΣ
∆ιεύθυνση: Περιοχή Ασωµάτων, Βέροια

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύµβαση Προµήθειας: ∆ύο (2) Ψηφιακών
Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση
Κατηγορία προµήθειας (CPV): 33111000-1

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικός ∆ηµόσιος ∆ιεθνής Ανοικτός
∆ιαγωνισµός µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας-τιµής.
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των
455.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% µε
συντήρηση 5 (πέντε) ετών.
(366.935,48€ αξία + 88.064,52€ Φ.Π.Α. 24%),
Το έργο χρηµατοδοτείται από την αριθ. ΥΠΟΙΚ
07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α΄ 164/12) ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο χρόνος παράδοσης θα είναι τρεις (3) µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης.
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητήσουν
συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το
περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέχρι
και έξι (6) ηµέρες πριν την καταληκτική προθεσµία
υποβολής προσφορών στο διαδικτυακό τόπο του
συγκεκριµένου
διαγωνισµού
µέσω
της
πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και φέρουν
ψηφιακή υπογραφή µέσα στην προθεσµία που
ορίζεται ανωτέρω. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή
διευκρινίσεων, που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω
προθεσµιών δεν εξετάζονται. Αιτήµατα παροχής
πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραµµένους
Προµηθευτές. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις,
που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος, σε
όλους όσους έχουν εγγραφεί στο Σύστηµα και
ενδιαφέρονται για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, το
αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
Κανένας Οικονοµικός Φορέας (υποψήφιος Ανάδοχος)
δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στο άρθρο
60 Ν. 4412/2016.
Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς
φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr
του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
µέχρι
την
καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016
ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση
αριθµ.56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ).
Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την
υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά που
υποβάλλουν µε την προσφορά τους, µε χρήση προηγµένης
ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν
µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης
ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής
συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι
στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για
την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που αφορούν το
διαγωνισµό θα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου pdf. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο
φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.

Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική
υποβολή
της
προσφοράς
προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και
σε σφραγισµένο φάκελο µε τα στοιχεία του
διαγωνισµού
τα
στοιχεία
της
ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκοµισθούν
σε πρωτότυπη µορφή εις διπλούν (πρωτότυπο &
αντίγραφο). Ενδεικτικά προσκοµίζεται:
Εγγυητική επιστολή συµµετοχής,
τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν την Σφραγίδα της
Χάγης (Apostile).
∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή ,στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από τον
ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται
σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
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Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση της
προθεσµίας
παραλαβής
των
προσφορών,
θα
εφαρµοστούν τα οριζόµενα στο άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για
οποιονδήποτε
λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο
τέσσερις (4) ηµέρες πριν από την προθεσµία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών, β) όταν τα έγγραφα
της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί
έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την προετοιµασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσµιών.
1/9/2020 και ώρα 08.00 π.µ.

2/10/2020 και ώρα 15.00

9/10/2020 και ώρα 12:30

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ:
α)
0,07% υπέρ Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται µε
Χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήµου 20%,
β)
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,
η
οποία
επιβαρύνεται µε Χαρτόσηµο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήµου
20%,
Εφόσον κατά τις ηµεροµηνίες πληρωµών του έργου
έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις
που
καθορίζονται στο
Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική
επιπλέον παρακράτηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Ηµέρα Τετάρτη, 26/08/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΣΗ∆ΗΣ

Ηµέρα Τετάρτη, 26/08/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΗΜ∆ΗΣ

Ηµέρα Τετάρτη, 26/08/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ

Ηµέρα Παρασκευή, 28/08/2020 και Τρίτη 1/9/2020
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Ορισµοί διακήρυξης

Ανάδοχος

Αναθέτουσα Αρχή

Κύριος του Έργου
Αντίκλητος ή
Εκπρόσωπος

∆ιακήρυξη

Επιτροπή διενέργειας
Α.Ε.Π.Π.
ΕΠΠ
Προµήθεια
Προϋπολογισµός
Σύµβαση

Συµβατικά τεύχη

Συµβατική Τιµή

Ο οικονοµικός φορέας που θα επιλεγεί, θα κληθεί να
υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο της
προµήθειας.
Η Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας η οποία θα υπογράψει
µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση της
Προµήθειας.
Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας
Το πρόσωπο που ο Οικονοµικός Φορέας (υποψήφιος
Ανάδοχος) µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία
περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου
(ονοµατεπώνυµο,
ταχυδροµική
διεύθυνση,
αριθµός
τηλεφώνου, fax κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες
ανάγκες επικοινωνίας της Υγ. Μ. Βέροιας µε αυτόν.
Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους
υπόψη Οικονοµικούς Φορείς (υποψήφιους Αναδόχους) από
την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του
αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες
διενεργείται η διαδικασία του διαγωνισµού.
Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβαλλόµενες προσφορές και
εισηγείται σχετικά στο φορέα.
Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας
Το σύνολο της υπό ανάθεσης προµήθειας.
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη
για την υλοποίηση της Προµήθειας.
Το
συµφωνητικό
που
θα
υπογραφεί
µεταξύ
των
συµβαλλοµένων µερών για το σύνολο της προµήθειας,
δηλαδή µεταξύ της ΥΓ Μονάδας Βέροιας ως Αναθέτουσας
Αρχής και του Αναδόχου της προµήθειας που θα επιλεγεί.
Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Υγ. Μ. Βέροιας και του
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και
τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη Σύµβαση,
β. την Απόφαση Κατακύρωσης
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και,
δ. τη ∆ιακήρυξη.
Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης.
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ΠΑΡ ΑΡΤ ΗΜΑ

Β΄

Ανήκει στην αριθ. 4/2020 ∆ιακήρυξη
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση για
την Υγ. Μ. Βέροιας.
Όλες οι απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και λοιπές προϋποθέσεις προδιαγράφονται
λεπτοµερώς στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ "Τεχνικές Προδιαγραφές - Πίνακας Συµµόρφωσης".
Α.1 Τόπος & Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης προµήθειας
Η παραπάνω προµήθεια θα παραδοθεί στην Υγ. Μ. Βέροιας (Περιοχή Ασωµάτων) ενώ ο
χρόνος παράδοσης θα είναι µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Β. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρµοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν
την
εµπιστευτικότητα
των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Γ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Γ.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών,
που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του
σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης
δηµοσίων συµβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή
προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί:
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό)
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
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οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

i. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη
ακόλουθους λόγους:

καταδικαστική απόφαση για έναν από τους

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνµελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες
ή
χρηµατοδότηση
της
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005,
σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και (IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου
αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.

ii. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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(α) Όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία . Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας
πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.
Κατ’ εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµό; θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό
που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει
µέτρα ,σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.
(β) Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα ,µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3)
πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την
υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν
την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.
Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.

iii.
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης,
οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή
µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του
λειτουργίας,
(β) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισµού,
(γ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,
(δ) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο
παρεµβατικά µέσα,
(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε
αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες

13

20PROC007225015 2020-08-26
κυρώσεις,
(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισµού, ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής , έχει αποκρύψει τις πληροφορίες
αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,
(ζ) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ
αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(η) εάν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε κατάλληλα µέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
(θ) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ.2. του άρθρου 18 του
ν.4412/2016,
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις καθώς και
στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ III:ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του ΕΕΕΣ - ESPD.

iv)
Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους (i) και (iv) µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα
µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισµού.
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, µε τελεσίδικη απόφαση, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται
βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση στο κράτος - µέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονοµικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσµευθεί
να καταβάλει αποζηµίωση για τυχόν ζηµίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκηµα ή το
παράπτωµα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις µε ολοκληρωµένο τρόπο,
µέσω ενεργού συνεργασίας µε τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριµένα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα, καθώς και µέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή
περαιτέρω ποινικών αδικηµάτων ή παραπτωµάτων.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των
επανορθωτικών µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται µετά από σύµφωνη
γνώµη της επιτροπής (παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016), η οποία εκδίδεται εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την παρέλευση του σχεδίου απόφασης της
αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόµενου από όλα τα σχετικά στοιχεία.
Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας η αναθέτουσα αρχή αποκλείει από τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης τον εν λόγω οικονοµικό φορέα.
Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής, καθώς και η απόφαση µε την οποία γίνονται δεκτά
ένδικα βοηθήµατα κατ’ αυτής, κοινοποιείται στην Αρχή.

14

20PROC007225015 2020-08-26
Γ.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
(Μέρος IV: του Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Προµήθειας / Σύµβασης (ΕΕΕΣ - ESPD)
Για τη συµµετοχή του στη διαγωνιστική διαδικασία, ο οικονοµικός φορέας, οφείλει να
ικανοποιεί κριτήρια επιλογής (άρθρο 75 του Ν.4412/8.8.2016), την πλήρωση των οποίων θα
κληθεί να αποδείξει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Ν.4412/8.8.2016.
Ο Οικονοµικός φορέας µπορεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων οικονοµικών φορέων
όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας που
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 75 και τα κριτήρια σχετικά µε την τεχνική και
επαγγελµατική ικανότητα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 75 σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στο άρθρο 78 του Ν.4412/8.8.2016, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
του µε αυτούς.
Ο Οικονοµικός φορέας µπορεί να αναθέσει οποιοδήποτε τµήµα της σύµβασης σε τρίτους
υπό µορφή υπεργολαβίας.
Ο Οικονοµικός Φορέας θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, µε ποινή
αποκλεισµού, τα παρακάτω:
1.

Νοµικοί περιορισµοί ή αµετάκλητη ποινή αποκλεισµού από διαγωνισµούς:

Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 έντυπο (ΕΕΕΣ - ESPD ), µε την οποία :

δηλώνονται οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας του Υποψηφίου,

δηλώνεται ότι δεν έχει επιβληθεί στον Υποψήφιο η ποινή του αποκλεισµού από
διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση αρµοδίου οργάνου.
2.

Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας:

Προκειµένου να εξεταστεί η καταλληλότητά του για την άσκηση της επαγγελµατικής
δραστηριότητας, πρέπει ο οικονοµικός φορέας να είναι εγγεγραµµένος σε ένα από τα
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος µέλος εγκατάστασής του.
όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα αυτό.
3.

Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια:

Να συµπληρωθεί ο (γενικός) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονοµικού φορέα για τα τρία τελευταία
οικονοµικά έτη 2019, 2018, 2017, που να αποδεικνύεται από οικονοµικές καταστάσεις ή
αποσπάσµατα οικονοµικών καταστάσεων ,στην περίπτωση που η δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων απαιτείται από την νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, µε το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών ετών θα πρέπει να
ανέρχεται στο 70% τουλάχιστον του προϋπολογισµού χωρίς Φ.Π.Α του εν λόγω διαγωνισµού.
Έτος
2019
2018
2017

Γενικός κύκλος Εργασιών (νόµισµα)
……………………………………………………..
……………………………………………………..
…………………………………………………….

Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά µε τον κύκλο εργασιών (γενικό) δεν είναι διαθέσιµες για
ολόκληρη την απαιτούµενη περίοδο, πρέπει να αναφερθεί η ηµεροµηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονοµικός φορέας.
4.

Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα:

Κατάλογο κυριοτέρων παραδόσεων αντίστοιχου Ψηφιακού Ακτινολογικού Συγκροτήµατος µε
µνεία για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, της ηµεροµηνίας παράδοσης και του ποσού και
συνυποβολή αποδεικτικών στοιχείων των παραδόσεων (πιστοποιητικά δηµόσιας αρχής για
παραδόσεις που έχουν γίνει σε δηµόσια αρχή ή αντίστοιχα παραστατικά για ιδιώτες).
∆ιευκρινίσεις:
*Εάν ο πελάτης είναι ∆ηµόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ,που
συντάσσεται από την αρµόδια δηµόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής.
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* Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης ως στοιχείο τεκµηρίωσης υποβάλλεται είτε πιστοποιητικό που συντάσσει
ο ιδιώτης ,είτε απλή δήλωση του υποψηφίου αναδόχου στην οποία θα αναφέρονται υποχρεωτικά τα
στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου έργου στο Φορέα που πραγµατοποιήθηκε η προµήθεια.
Στην περίπτωση που ο Οικονοµικός Φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστηµα
µικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, συµπληρώνει τα στοιχεία τεκµηρίωσης της
τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του, για το χρονικό διάστηµα της λειτουργίας του.
5.

Κατάλληλα πιστοποιητικά εκδιδόµενα από επίσηµα ινστιτούτα ή επίσηµες υπηρεσίες
ελέγχου:

Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και να
διαθέτει απαραιτήτως το σήµα CE. Ο οίκος κατασκευής των προσφερόµενων ειδών πρέπει να έχει
πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO.
Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 13485:2012
σύµφωνα µε την Υ.Α ∆Υ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πιστοποίηση ορθής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή αντίστοιχη,
εφόσον πρόκειται να διαχειριστούν είδη ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού προς αποκοµιδή και
απόρριψη.
Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο συµµετέχον
στον διαγωνισµό προµηθευτής υπάγεται σε πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει
του Π.∆. 117/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.∆. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της
Οδηγίας 2003/108.

Τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισµού στο φάκελο
δικαιολογητικά συµµετοχής – τεχνικής προσφοράς.
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Ο Οικονοµικός φορέας (υποψήφιος Ανάδοχος) µπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω
στοιχείων τεκµηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης που θεωρεί ότι τεκµηριώνει την
ικανότητα για συµµετοχή του στον διαγωνισµό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών µόνο
κατά την υποβολή της πρότασης και όχι εκ των υστέρων.

Επισηµαίνεται ότι κάθε Οικονοµικός Φορέας πρέπει να πληροί απαραιτήτως τις
παραπάνω προϋποθέσεις προκειµένου να συµµετάσχει στην περαιτέρω διαδικασία του
διαγωνισµού για την προµήθεια του είδους.

Σε περίπτωση που ο Οικονοµικός Φορέας αποτελεί Ένωση:

Τα απαιτούµενα
στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να
υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης,

επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όµως
συνολικά να καλύπτονται όλες, σε συνδυασµό µε τη διευκρίνιση που ακολουθεί.

Στοιχεία τεκµηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Επισηµαίνεται ότι, κατά την υποβολή του εντύπου ΕΕΕΣ - ESPD για τα στοιχεία της
παρ. Γ.2 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής», ο Οικονοµικός Φορέας θα πρέπει να είναι
περιληπτικός στα στοιχεία τεκµηρίωσης, µέχρι τον αριθµό των χαρακτήρων που επιτρέπει η
εφαρµογή της Ε.Ε. για την συµπλήρωση του εντύπου ΕΕΕΣ – ESPD.
Τα αποδεικτικά µέσα για την παρούσα παράγραφο Γ.2 και ειδικότερα τα 2,3 και 4 θα
κατατεθούν στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
Γ.3 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Η υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών για τη συµµετοχή σε διαγωνισµό και µέχρι τη
σύναψη της σύµβασης γίνεται σε στάδια, σε χρόνο και µε τρόπο, όπως αυτά ορίζονται στις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 και στην παρούσα διακήρυξη.
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά επί ποινή
αποκλεισµού µαζί µε την Προσφορά τους, στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής
– Τεχνική προσφορά», σε
µορφή
αρχείου
.pdf
σύµφωνα
µε
τα
αναφερόµενα
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στην 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/Β/02.06.2017) ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτοµένων αρχείων στο σύστηµα
Α/Α
1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Εγγύηση συµµετοχής σε Ευρώ (€) ποσού ύψους επτά χιλιάδων τριακοσίων
τριάντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτών (7.338,71€) που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας, χωρίς ΦΠΑ, µε ανάλογη
στρογγυλοποίηση, η οποία να περιέχει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα:
1. στο άρθρο 72 του Ν. 4412 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016)
2. στο Παράρτηµα Γ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ»

2

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής
υποβάλλεται
από
τον
προσφέροντα
ηλεκτρονικώς σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια
Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, εντός του φακέλου
των δικαιολογητικών συµµετοχής.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής
περιλαµβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Τυποποιηµένο ‘Εντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ESPD – Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο αποτελείται από
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του Ν.1599/1986 (Α 75), ως
προκαταρκτική απόδειξη επιβεβαιώνοντας ότι ο οικονοµικός φορέας πληροί τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.
∆εν βρίσκεται σε µία από τις καταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται
στην παρ. Γ.1 της διακήρυξης αυτής, για τις οποίες οι οικονοµικοί φορείς
αποκλείονται ή µπορούν να αποκλεισθούν. (Σχετ. άρθρο 73 και 74 του
ν. 4412/2016).
2.
Πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής, όπως αυτά προσδιορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τα άρθρα 75,76 και 77 του ν. 4412/2016, τα
οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. Γ.2 της παρούσας διακήρυξης και
είναι σύµφωνο µε το τυποποιηµένο έντυπο του Παραρτήµατος 2 του
Κανονισµού (ΕΕ0 2016/7) της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016.
Το ΤΕΥ∆ είναι διαθέσιµο στην https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Το ΤΕΥ∆ - ESPD επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ της παρούσας διακήρυξης και
θα αναρτηθεί επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗ∆ΗΣ σε µορφή .xml και .pdf.
Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
Α) Πρέπει να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.g
Στην ιστοσελίδα αυτή πρέπει να επιλέξει «Επαναχρησιµοποίηση υφιστάµενου ΕΕΕΣ ESPD» και να τηλεφορτώσει (ανεβάσει ) το αρχείο του συγκεκριµένου ΤΕΥ∆ του
διαγωνισµού που κατέβασε από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
Β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά τα κατάλληλα
πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε
την ηµεροµηνία και τον τόπο σύνταξης.
Γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι
πλέον δυνατή η εκτύπωσή του µε χρήση κάποιου προγράµµατος εκτυπωτή σε
µορφή .pdf.
∆) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε.
Ε) Υποβάλλει το αρχείο του ΕΕΕΣ - ESPD στο φάκελο της προσφοράς του µε τα
δικαιολογητικά συµµετοχής.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ - ESPD
το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της
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διακήρυξης (Μέρος Ζ)

3

4

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
I.
Σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων το ΕΕΕΣ - ESPD περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά
τους φορείς αυτούς.
II. Σε περίπτωση που τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης υλοποιηθούν από
υπεργολάβους και υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του
προϋπολογισµού το ΕΕΕΣ - ESPD υποβάλλεται και από τους υπεργολάβους
(άρθρο 131)
III. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε
οποιαδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν
όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της.
IV. Οι ενώσεις Προσώπων και κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν
κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν ξεχωριστό ΤΕΥ∆ για κάθε µέλος της
Ένωσης/κοινοπραξίας.
V. Κατά την υποβολή του Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆
- ESPD) του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, είναι δυνατή, µε µόνη την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα η προκαταρκτική
απόδειξη των λόγων αποκλεισµού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα για την εφαρµογή των ανωτέρω,
νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο
να
εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων
ή
για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης (παρ. 13 του άρθρου 107
του Ν.4497/2017).
Τα αποδεικτικά µέσα για την παρούσα παράγραφο συµπλήρωσης του
Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΕΕΕΣ - ESPD), θα κατατεθούν
από τον προσωρινό Ανάδοχο όπως ακριβώς ορίζονται στην αρ. 4/2020
διακήρυξη.
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης
και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.),
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζόµενου
και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή ΙΚΕ).
Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο
∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα µέλη του ∆.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο
και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νοµικού προσώπου.
Οποιοσδήποτε δικαιολογητικό και στοιχείο απαιτείται από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους όρους της ∆ιακήρυξης, προσηκόντως.

Οι ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω
για κάθε Υποψήφιο που συµµετέχει στην ένωση. Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από ένωση
Εταιριών η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα µέλη της Ένωσης από εκπρόσωπο τους
ειδικά εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε
ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 που κυρώθηκε µε το
Ν.1497/1984 (Α 188).(άρθρο 80 παρ.10 του Ν.4412/2016).
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∆. Εγγύηση Συµµετοχής
Η Προσφορά του Οικονοµικού Φορέα πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να
καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της εκτιµώµενης αξίας της προµήθειας (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).
Συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής είναι 7.338,71€ (επτά χιλιάδες
τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά)

1.

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί
νόµιµα στα κράτη –µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997 (Α139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.
ή
να
παρέχονται
µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη
µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα
τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικού φορέα.
2. Οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
3. Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα
παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους
στην Ελληνική γλώσσα.
4. Οι Εγγυητικές Επιστολές Συµµετοχής θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε
το υπόδειγµα. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)
την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
µέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: ζα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως,
και ζβ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το
ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης.
5. Στην περίπτωση Ένωσης η Εγγύηση Συµµετοχής περιλαµβάνει και όρο ότι αυτή καλύπτει
τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην Ένωση.
Όσον αφορά ειδικά στα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, για την παροχή εγγυήσεων συµµετοχής και καλής εκτέλεσης
(εγγυοδοτική παρακαταθήκη), αυτά συστήνονται σύµφωνα µε την ειδική νοµοθεσία που
διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 ∆εκεµβρίου 1926/3 Ιανουαρίου
1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταµείω
Παρακαταθηκών και ∆ανείων”). Σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ, στις
εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν µπορεί να τεθεί ο όρος “η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”.
Σχετικά πρότυπα/υποδείγµατα δελτίων σύστασης χρηµατικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών
υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
6. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα
να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης
συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκοµίσει εγκαίρως
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τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύµβασης
7. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης
επί ασκηθείσας
σκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών.
8. Η επιτροπή διενέργειας επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειµένου να διαπιστώσει
σει την εγκυρότητά τους, παραλαµβάνει, µονογράφει και ελέγχει το
φυσικό αρχείο.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια
µόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/1984 (Α188). (άρθρο 80 παρ. 10 του Ν.
4412/2016).
Ε. Προσφορές
Ε.1 Χρόνος & Τρόπος υποβολής Προσφορών
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο οικονοµικός φορέας
αποδέχεται
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό
έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου.
Οι Προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν στο διαγωνισµό, φέρουν
ψηφιακή υπογραφή, υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην 56902/215/019.05.2017 (ΦΕΚ 1924 Β 02.06.2017
απόφαση του Υπουργού Οικονο
Οικονοµίας
µίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ
καθώς και στα άρθρα 36 και 37 του Ν.4412/2016.
Η πρωτότυπη εγγύηση συµµετοχής θα περιέχεται στον φάκελο των δικαιολογητικών.
Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. Οι
Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικώς και θα πρέπει να περιλαµβάνουν όλα όσα
καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση
τους τεχνικούς όρους που δύνανται να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα. Αν αυτοί
δεν µπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική θα αναφέρονται µόνον στην Αγγλική. Τα
εγχειρίδια που θα συνοδεύουν την Προσφορά, µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική
γλώσσα.
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζεται ως εξής:
Ένας (υπό)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και
Ένας (υπό)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά»
προσφορά».
Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»
τοποθετούνται:

-

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που υποβάλλ
υποβάλλονται
ονται µε την προσφορά, τα οποία
προσδιορίζονται στις παραπάνω παραγράφους της παρούσας διακήρυξης.

-

Η τεχνική Προσφορά του οικονοµικού φορέα
φορέα.

Μέσα στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική προσφορά» τοποθετείται η οικονοµική
Προσφορά του οικονοµικού φορέα
φορέα.

20

20PROC007225015 2020-08-26
Ε.2. Η τεχνική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
αντίθετη περίπτωση, το Σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
Σε κάθε περίπτωση τα περιεχόµενα της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να αποτυπωθούν
αναλυτικά και να υποβληθούν µέσω του συστήµατος συνηµµένα, σε µορφή αρχείου pdf
ψηφιακά υπογεγραµµένα.
Επισηµαίνεται ότι:
Τα στοιχεία της προσφοράς που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016, υποβάλλονται στον οικείο (υπο) φάκελο ως ξεχωριστό
αρχείο και σηµαίνονται από τον οικονοµικό φορέα µε χρήση του σχετικού πεδίου του
Συστήµατος. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα
αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα
της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές νοµοθετικές
ή κανονιστικές διατάξεις ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της
συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά
µε τις τιµές µονάδας, τις προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση. (άρθρο 21 Ν.
4412/2016).
Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά
την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.
Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των τεχνικών απαιτήσεων, τότε η
απάντηση θεωρείται αρνητική.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να
αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το τµήµα του αντικειµένου της Προµήθειας που
θα αναλάβει κάθε µέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που
θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος (ποσοστό, όχι απόλυτη τιµή), να παρουσιάζεται ο τρόπος
συνεργασίας των µελών µεταξύ τους κατά την υλοποίηση της Προµήθειας.
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν
υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν
(άρθρο 58 Ν. 4412).
ΟΛΟΙ
ΟΙ
ΟΡΟΙ
ΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΠΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΑ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ,
ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ
ΚΑΙ
Η
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

ΣΤΗΝ
ΜΗ

Ε.3. Περιεχόµενα (υπό) Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του Συστήµατος. Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε
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αντίθετη περίπτωση, το Σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου υπερισχύει το τελευταίο.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
α. Η Οικονοµική Προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει το ποσό σε Ευρώ για το σύνολο της
προµήθειας, ολογράφως και αριθµητικώς, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο
Υποψήφιος, τόσο µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, όσο και συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ. Η αναγραφή της τιµής σε Ευρώ µπορεί να γίνει µέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία. Σε
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Υπηρεσία.
β. Εφόσον από την Οικονοµική Προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη
τιµή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
γ. Η οικονοµική προσφορά καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου της προµήθειας
(συµπεριλαµβανοµένου και της πενταετής συντήρησης) και αφορά τις κάθε είδους
δαπάνες, συντηρήσεις συµπεριλαµβανοµένων καινούργιων αµεταχείριστων ανταλλακτικών,
επιβαρύνσεις, αµοιβές (τρίτων, προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.) την αµοιβή του Αναδόχου,
καθώς και κάθε παρεχόµενη υπηρεσία του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή στο
πλαίσιο υλοποίησης της προµήθειας.
δ. Αν στο διαγωνισµό διαπιστωθεί ότι οι προσφερόµενες τιµές είναι ασυνήθιστα χαµηλές σε
σχέση µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, η επιτροπή αξιολόγησης, πριν την απόρριψη της
προσφοράς, απαιτεί από τους προσφέροντες να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατ’ ανώτερο όριο
δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Το περιεχόµενο, η
παροχή και ο τρόπος αξιολόγησης θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
88 του Ν. 4412/2016. Η Επιτροπή διενέργειας, σε συνεννόηση µε τον προσφέροντα, ελέγχει τη
σύνθεση της προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών, τα οποία είναι τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 89 του ιδίου νόµου (άρθρα 88 και 89).
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά
ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό
ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Η αµοιβή για την προµήθεια υπόκειται σε κρατήσεις α) 0,07% υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ και β) 0,06%
υπέρ ΑΕΠΠ, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της προσφοράς, πριν συµπεριληφθεί ο
Φ.Π.Α. και βαρύνουν τον Ανάδοχο. Εφόσον κατά τις ηµεροµηνίες πληρωµών έχουν
ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο ν.4412/2016 (π.χ. άρθρο 36, παρ.
6) θα γίνει σχετική παρακράτηση.
Οι τιµές που θα δοθούν µε την προσφορά είναι σταθερές για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
προµήθειας και αποκλείεται οποιαδήποτε αναπροσαρµογή αυτών. Προσφορές που θέτουν
όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες, αποκλείεται δε η
υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της υποβληθείσας.
Εφαρµογές/Υπηρεσίες ή µέρος της Προµήθειας που προσφέρονται δωρεάν θα
αναγράφονται στους Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ»
στη στήλη τιµών. Σε κάθε περίπτωση όµως που έχει παραληφθεί η αναγραφή τιµής ενώ
αναφέρονται οι εφαρµογές/υπηρεσίες ή µέρος της προµήθειας, ακόµη κι αν δεν υπάρχει η
ένδειξη «ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ» θεωρείται ότι οι εφαρµογές / υπηρεσίες ή µέρος της προµήθειας
έχουν προσφερθεί δωρεάν.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να
αναγράφεται και οριοθετείται µε σαφήνεια το τµήµα του αντικειµένου της προµήθειας που θα
αναλάβει κάθε µέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συµβατικού τιµήµατος που θα
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αντιστοιχεί σε κάθε µέλος (ποσοστό και απόλυτη τιµή), να παρουσιάζεται ο τρόπος
συνεργασίας των µελών µεταξύ τους κατά την υλοποίηση της προµήθειας και να
συµπληρώνεται αντίστοιχος πίνακας.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής,
υπερισχύει η τιµή µονάδας.
Προσφορά που είναι αόριστη ή αν η προσφερόµενη τιµή δεν προκύπτει µε σαφήνεια η
Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που δε δίδει τιµή σε Ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ της παρούσας
διακήρυξης.
Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρµόδιας
Επιτροπής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαµβάνεται υπόψη.
Απαράδεκτες προσφορές θεωρούνται όσων η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της
παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε πριν την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης σύµβασης (άρθρο 26 παρ. 4 Ν. 4412/2016).
Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείµενες διατάξεις.
Ε.4. Ισχύς Προσφορών
Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους
προσφέροντες για διακόσιες σαράντα (240) ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη
της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν
ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Η ισχύς των Προσφορών µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, κατά ανώτερο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη
διακήρυξη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.
Αν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των Προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει ηλεκτρονικά ερώτηµα προς τους Υποψηφίους, πριν τη λήξη ισχύος των
Προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Όσοι
από τους Υποψηφίους δεν απαντήσουν ή απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως αποκλείονται
από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να επιλέξουν,
είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω, ανωτάτου ορίου παράταση της προσφορά τους, είτε όχι.
Η διαδικασία του διαγωνισµού στην περίπτωση αυτή συνεχίζεται µε όσους από τους
Υποψηφίους Αναδόχους παρέτειναν τις προσφορές τους. Οι υπόλοιποι αποκλείονται από
τη διαδικασία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 του Ν. 4412/2016.

Ε.5 Εναλλακτικές Προσφορές – Αντιπροσφορές
Εναλλακτικές Προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές µε ποινή αποκλεισµού και
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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Ε.6 Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών
∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών
Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής.
Η οικονοµική προσφορά του αναδόχου θα συνοδεύεται από Πίνακα, όπως αυτός
περιγράφεται στο Παράρτηµα ∆΄ της παρούσας διακήρυξης.
Γίνονται δεκτές προσφορές που καλύπτουν το σύνολο της προµήθειας, αποκλειόµενης κάθε
προσφοράς που θα αναφέρεται σε τµήµα του.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 9/10/2020
και ώρα 15:00, µέσω της αρµόδιας πιστοποιηµένης στο Σύστηµα Επιτροπής διενέργειας του
διαγωνισµού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων
«∆ικαιολογητικά
συµµετοχής
–
Τεχνική
προσφορά.
Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά συµµετοχής –
Τεχνική προσφορά» οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο
περιεχόµενο των προσφορών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Κ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

70%

100-120

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Α΄
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΜΑ∆Α Β
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Κ2
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄)
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ Β
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑ∆ΑΣ Α & Β

70%
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ (Κν)

30%

100 -120
30%
100%

Το άθροισµα των σχετικών συντελεστών βαρύτητας των Οµάδων κριτηρίων αξιολόγησης
ανέρχεται σε κάθε περίπτωση σε 100. Η βαθµολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται,
σύµφωνα µε τον τύπο:
U = σ1.Κ1 +σ2 .Κ2+ ..+σν .Κν όπου: «σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας και Κν είναι η
βαθµολογία του κριτηρίου ανάθεσης.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η βαθµολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογηµένη και να περιλαµβάνει
υποχρεωτικά, εκτός από τη βαθµολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά
κριτήριο.
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Η βαθµολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η
βαθµολογία είναι 100 βαθµοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται
έως
120
βαθµούς
όταν
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η συνολική βαθµολογία όπως προκύπτει από τον
τύπο κυµαίνεται από 100 έως 120 βαθµούς. Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το µικρότερο λόγο της συγκριτικής τιµής της
της.
Συγκριτική τιµή προσφοράς είναι η τιµή της
προσφοράς προς τη βαθµολογία
προµήθειας των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων. Οπότε ο προσωρινός
Ανάδοχος θα αναδειχθεί σύµφωνα µε τον παρακάτω λόγο:

Λ=

Συνολική τιµή προµήθειας (περιλαµβάνει όλα τα κόστη τελική τιµή προ ΦΠΑ)
────────────────────────────────────────────────────
U Βαθµολογία κατάταξης υποψήφιου Αναδόχου

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµοδίων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της (Επιτροπή
Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας), εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την
ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα (ηλεκτρονική πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ):

Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, που έχει
ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του
συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση
φακέλων των προσφορών.

Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συντάσσει και
υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών.
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη

της προσφοράς τους και την τελική επιλογή αναδόχου.

Η αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνει αιτήµατα στους συµµετέχοντες
οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και
προσφορών και οι οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσµιών που τους ορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, καθώς
και
της τεχνικής αξιολόγησης,
προκύψουν
απορρίψεις
Προσφορών για
οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη.
Κατά τη διάρκεια αξιολόγησης η Επιτροπή Αξιολόγησης µπορεί να καλεί τους
προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συµπληρώσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από
επτά (7) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε
διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες χωρίς να έχει ζητηθεί
από την αρµόδια επιτροπή, δεν λαµβάνεται υπόψη.
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες
ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση.
Επίσης η Επιτροπή αξιολόγησης µπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίσουν
µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από
την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης το περιεχόµενο της τεχνικής ή
οικονοµικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασαφείς ή ήσσονος σηµασίας
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που
µπορούν να θεραπευτούν.
Η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για την Επιτροπή
Αξιολόγησης αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία,
λόγω ασαφειών των
δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016).
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Οι διευκρινίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ,
λαµβάνονται δε υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Στην
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και
δεν θεωρείται αντιπροσφορά.
Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από την Επιτροπή σύµφωνα µε τα
παραπάνω, δεν προσκοµισθούν µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από το έγγραφο, η
Προσφορά θα απορρίπτεται.
Οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά
από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού, µετά την έκδοση της απόφασης έγκρισης των
πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης.
Η ηµεροµηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν οι ηλεκτρονικοί (υπό)φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών θα γνωστοποιηθεί, µέσω του Συστήµατος, στους συµµετέχοντες
των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Οικονοµική προσφορά»
οι συµµετέχοντες, των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών, προκειµένου να λάβουν γνώση
των τιµών που προσφέρθηκαν.
Η Επιτροπή αξιολόγησης
του διαγωνισµού προβαίνει, µέσω του Συστήµατος στην
οικονοµική αξιολόγηση:

Ελέγχει και αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές.

Συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά οικονοµικής αξιολόγησης.

Καταχωρεί τις Προσφορές στο συγκριτικό Πίνακα.

Σε περίπτωση που κατά τη αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών προκύψουν
απορρίψεις
προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο
οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη.
Συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό επιλογής υποψηφίου αναδόχου.

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο, ο οποίος είναι
πρώτος στην κατάταξη της τεχνικής αξιολόγησης, εφόσον και στην περίπτωση αυτή
ισοβαθµούν οι προσφορές, τότε πραγµατοποιείται κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές, σύµφωνα µε το αρ. 90 του Ν. 4412/2016. Η κλήρωση
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνοοικονοµικής αξιολόγησης και εντός προθεσµίας δέκα (10)
ηµερών µετά από τη σχετική ειδοποίηση στον προσφέροντα (προσωρινό ανάδοχο), στον
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, του αποστέλλεται ηλεκτρονικώς, να υποβάλλει
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου pdf στο χώρο «Συνηµµένων
Ηλεκτρονικής Προσφοράς»
και ειδικότερα στον
(υπο)
φάκελο
µε
σήµανση
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» τα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο Ε7 της ∆ιακήρυξης.
Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για την κατακύρωση στον προσφέροντα υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικώς σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση
προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά, που απαιτούνται να προσκοµισθούν στην
αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί, συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι:
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
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Σε περίπτωση που επέλθουν µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες
υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν στο ΕΕΕΣ - ESPD, το οποίο είχαν υποβάλει µε την
προσφορά τους, οι οποίες προέκυψαν µετά τη δήλωση και µέχρι την ηµέρα έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες
οφείλουν να ενηµερώσουν αµελλητί την αναθέτουσα αρχή, µέχρι την ηµεροµηνία αυτή. (άρθρο
104).
Αν η αποσφράγιση των προσφορών, από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισµού, δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του διαγωνισµού για λόγους ανωτέρας βίας
(π.χ. βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι κλπ), αυτή θα αναβληθεί για την
ίδια
ηµέρα και
ώρα
της επόµενης εβδοµάδας και αν αυτή είναι αργία την πρώτη
επόµενη εργάσιµη ηµέρα. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει µε e-mail
όλους τους διαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και την ώρα της νέας
ηµεροµηνίας διενέργειας. Σε περίπτωση που υφίσταται κώλυµα και κατά την νέα ηµέρα και
ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω
αναφερόµενη
αναβολή
αποσφράγισης
προσφορών,
δεν
συνεπάγεται
σε καµία περίπτωση αντίστοιχη
παράταση της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών.
Ε.7 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά προσωρινού Aναδόχου»
Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται
εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την ηλεκτρονική ειδοποίησή να υποβάλει
ηλεκτρονικά, µέσω του Συστήµατος σε µορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο µε σήµανση
«∆ικαιολογητικά προσωρινού Aναδόχου», τα πρωτότυπα ή τα αντίγραφα των
δικαιολογητικών που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74), ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της
παραγράφου Γ του Παραρτήµατος Β’ της παρούσας διακήρυξης και αναλυτικά:
Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά (άρθρο 80 του Ν.4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) θα πρέπει να παράσχουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Για την περίπτωση (i) της παρ. Γ.1, απόσπασµα σχετικού µητρώου έκδοσης του
τελευταίου τριµήνου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµου
εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςµέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο εν λόγω
οικονοµικός φορέας, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις.

1.

Η υποχρέωση αποκλεισµού οικονοµικού φορέα εφαρµόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι
µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η παραπάνω υποχρέωση αφορά ιδίως:
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών) στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και σε όλα
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

2.

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν της
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf.
Για την περίπτωση (ii) της παρ. Γ.1 :

Για την υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (ii) της παρ. Γ.1:
(Για ηµεδαπά ή αλλοδαπά πρόσωπα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα) Πιστοποιητικό που
εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή και είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσωρινός Ανάδοχος είναι ενήµερος ως της
υποχρεώσεις του που αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και
επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους
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τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του
συµµετέχοντος και όχι µόνο τους ασφαλισµένους του Ι.Κ.Α.
(Για αλλοδαπά) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, της
χώρας εγκατάστασής της από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
του που
αφορούν της εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φορολογικές
υποχρεώσεις του.



3.

4.

5.

6.

Για την υποπερίπτωση (β) της περίπτωσης (ii) της παρ. Γ.1 :

Πιστοποιητικό έκδοσης τελευταίου τριµήνου από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού
και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του
οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία
λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής.
Για την υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (iii) της παρ. Γ.1 :Πιστοποιητικό αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του, εφόσον έχει εκδοθεί
έως και τρεις (3) µήνες πριν την υποβολή τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου (iii) της παρ. Γ.1 :
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι
δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισµού
Για την περίπτωση (iv) της παρ. Γ.1 :
Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού,
σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
∆ικαιολογητικά απόδειξης πλήρωσης ελάχιστων προϋποθέσεων (Παράρτηµα ΧΙΙ
του Προσαρτήµατος Α του Ν.4412/2016)
O Υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει, µε ποινή αποκλεισµού, προς απόδειξη της
πλήρωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων φερεγγυότητας, αξιοπιστίας και
χρηµατοπιστωτικής, οικονοµικής, καθώς και τεχνικής ικανότητας που αναφέρονται
στην παρ. Γ.2 της παρούσας διακήρυξης, τα εξής δικαιολογητικά:

Για την περίπτωση 2 της παρ. Γ2: Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του.

Για την περίπτωση 3 της παρ. Γ2: Οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα
οικονοµικών καταστάσεων ,στην περίπτωση που η δηµοσίευση των οικονοµικών
καταστάσεων απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας.

Για την περίπτωση 4 της παρ.Γ2: Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα, όλα τα
απαραίτητα έγγραφα.

Τα αποδεικτικά µέσα για την παρούσα παράγραφο Ε.7, θα κατατεθούν από τον
προσωρινό Ανάδοχο στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου».
Κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρ. 79 του Ν. 4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς δεν
υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη
σύµβαση, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
Τα
ανωτέρω
δικαιολογητικά,
υποβάλλονται από
τον
προσφέροντα
(«προσωρινό
ανάδοχο»), ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία
υποβολής τους.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν.
1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη
µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό
µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε
από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα “Apostile” σύµφωνα µε
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού
να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Οικονοµικού Φορέα, ή στα κράτη όπου δεν
προβλέπεται Ένορκη βεβαίωση, µε Υπεύθυνη δήλωση του Οικονοµικού Φορέα, ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού
οργανισµού της χώρας του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Οικονοµικός Φορέας δεν
βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση.
Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή η Υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός εντός του φακέλου
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ».
Σηµειώνεται επίσης ότι εφόσον οι Υποψήφιοι στηρίζονται στις δυνατότητες άλλων φορέων,
οι οποίοι απαιτείται να συµπληρώσουν ΕΕΕΣ - ESPD, τότε στο φάκελο «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα πρέπει να περιληφθούν επί ποινή αποκλεισµού τα
παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης και για τους εν λόγω φορείς.
Οι Ενώσεις Υποψηφίων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα
παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε Υποψήφιο που συµµετέχει στην Ένωση.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση του έργου στον
προσφέροντα
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά και προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή από αυτόν εντός
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι δηλώσεις της παρούσης παραγράφου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
Η ηµεροµηνία και η ώρα που θα αποσφραγισθούν ο ηλεκτρονικός φάκελος
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ» θα γνωστοποιηθεί, µέσω του Συστήµατος,
στους συµµετέχοντες των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει τεχνικά και οικονοµικά
αποδεκτές. Η αποσφράγιση γίνεται από την πιστοποιηµένη Επιτροπή ∆ιενέργειας του
διαγωνισµού.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δικαιούµενοι συµµετέχοντες έχουν ηλεκτρονική
πρόσβαση στο περιεχόµενου του φακέλου « ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ».
Αν δεν προσκοµισθούν τα δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή συµπληρώσει εντός
πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη µέσω του συστήµατος ειδοποίηση σε αυτόν. Η
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί αιτιολογηµένα µέχρι κατά ανώτατο όριο για δέκα
πέντε (15) ηµέρες (άρθρο 103 του Ν. 4412/2016).
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ελέγχου
των
δικαιολογητικών κατακύρωσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016, η επιτροπή διενέργειας
προβαίνει, στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, για την έκδοση της τελικής απόφασης
κατακύρωσης από το ∆.Σ..
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εµπρόθεσµα ηλεκτρονικά ή δεν
προσκοµίσει σε έντυπη µορφή όλα ή µέρος των κατά περίπτωση απαιτούµενων
δικαιολογητικών ή αποδειχθεί, κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληροί τις
προϋποθέσεις συµµετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισµό, η Επιτροπή διενέργειας
ενηµερώνει σχετικά το ∆.Σ. του Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ , και η διαδικασία επαναλαµβάνεται µε
πρόσκληση του δεύτερου υποψηφίου σύµφωνα µε το συγκριτικό Πίνακα κατάταξης της
τεχνικοοικονοµικής αξιολόγησης, τηρουµένων των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4412/2016.
Αν κανένας από τους Προσωρινούς Αναδόχους δεν υποβάλλει ή προσκοµίσει σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά ή δεν
προσκοµίσει έγκαιρα και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα
διακήρυξη, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του σύµφωνα µε το
άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
ΣΤ. Απόρριψη Προσφορών
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται στο
σύνολό τους ως απαράδεκτες.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από
γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και δεν αξιολογείται σε κάθε µία
ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
1

Εάν υποβάλλεται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα.

2
Εάν η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό, όπως καθορίσθηκε και τεκµηριώθηκε στην
παρούσα διακήρυξη, για τη σύναψη της σύµβασης.
3
Εάν έχει υποβληθεί κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής
της προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
4
Εάν περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συµπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνισή τους ή τη διόρθωσή τους.
5
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός
της
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
αναθέτουσα αρχή.
6
Εάν υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή
περισσότερες
προσφορές καθώς επίσης και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη
καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη
ενώσεων.
7

Προσφορά υπό αίρεση.

8
Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται στη
διακήρυξη.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, εφόσον στη ∆ιακήρυξη
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προβλέπονται και άλλοι λόγοι για τους οποίους µία Προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.
Ζ. ∆ικαστική προστασία - Προσφυγές
Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη
σύµβαση του νόµου 4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµιά από
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, υποχρεούται πριν από την υποβολή
των προβλεποµένων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόµου ενδίκων βοηθηµάτων, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 του ν.
4412/2016).
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής γίνεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ειδικά για την άσκηση προσφυγής
κατά της διακήρυξης , η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο δέκα πέντε (15)
ηµερών από τη δηµοσίευσή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης η προθεσµία
άσκησης της προσφυγής είναι δέκα πέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της
προσβαλλόµενης παράλειψης. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει όλες ανεξαίρετα τις
νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της.
Η προσφυγή υποβάλλεται υποχρεωτικά µε τη χρήση του τυποποιηµένου εντύπου, όπως
αυτό παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι (άρθρο 362 παρ. 2 του ν. 4412/2016), του Π∆ 39 (ΦΕΚ
64 Α/04.05.2017) Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προσφυγών.
Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
Συστήµατος, στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού επιλέγοντας κατά περίπτωση την
ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο µε µορφή
ηλεκτρονικού αρχείου (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή
ή προηγµένη
ηλεκτρονική
υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών και
κοινοποιείται µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ΑΕΠΠ.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται από τον
προσφεύγοντα παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε το άρθρο 363 του ν.
4412/2016 καθώς και το άρθρο 5 του Π∆ 39/2017 (ΦΕΚ 64 Α/04.05.2017) “Κανονισµός
εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προσφυγών”. Το
παράβολο καταβάλλεται κατά την κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής. Η ως άνω
κατάθεση του παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της εφαρµογής e-παραβόλου στη
διαδικτυακή πύλη της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ).
Ως ηµεροµηνία υποβολής της προσφυγής θεωρείται η ηµεροµηνία καταχώρησης αυτής
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού.
Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., η οποία πιστοποιείται από
τη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. της Γενικής Γραµµατείας
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Νοσοκοµείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού, ή σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται µέσω του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ µέσω
ηλεκτρονικού µηνύµατος (άρθρο 8 π.δ. 39/2017).
Η αναθέτουσα αρχή το αργότερο την εποµένη της κατάθεσης εργάσιµη µέρα, ειδοποιεί την
ΑΕΠΠ σχετικά µε την κατάθεση και της παραχωρεί δικαίωµα πρόσβασης στο σύνολο των
στοιχείων του διαγωνισµού. Επίσης η αναθέτουσα αρχή α) κοινοποιεί την προσφυγή, µέσω
του συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού, εντός πέντε (5)
ηµερών, σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, ο οποίος µπορεί να θίγεται από την αποδοχή της
προσφυγής, προκειµένου ν’ ασκήσει παρέµβαση και β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, µέσω του
συστήµατος επικοινωνίας του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισµού, το αργότερο εντός
δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις
απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόµενους
τρίτους.
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Η προσφυγή εξετάζεται από κλιµάκια της ΑΕΠΠ. Η ηµέρα εξέτασης της προσφυγής δεν
µπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατάθεσης
της προσφυγής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV «Έννοµη Προστασία κατά τη σύναψη
∆ηµοσίων Συµβάσεων» του ν. 4412/2016, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π∆. 39/2017 «Κανονισµός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
Προσφυγές που δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ και
ψηφιακά υπογεγραµµένες δεν θα λαµβάνονται υπόψιν, εκτός από την περίπτωση
αδυναµίας λειτουργίας του συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Η. Αποτελέσµατα – Κατακύρωση ∆ιαγωνισµού
 Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη
προσφοράς µε βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιµής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρούσα.
Το τελικό πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του
διαγωνισµού θα κατατεθούν στο ∆.Σ. του Νοσοκοµείου για την έκδοση της σχετικής απόφασης
κατακύρωσης.



 Η κατακύρωση γίνεται αφού παρέλθουν (δέκα) 10 ηµέρες για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής, µε αφετηρία την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του
διαγωνισµού στους ενδιαφεροµένους (λοιπούς υποψηφίους).
Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός από
τον προσωρινό ανάδοχο.



Η απόφαση κατακύρωσης παράγει έννοµα αποτελέσµατα και ιδίως η σύναψη της
σύµβασης επέρχεται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) έχει αυτή κοινοποιηθεί σε όλους τους προσφέροντες, β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία
άσκησης των προβλεπόµενων στις κείµενες διατάξεις βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο
της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί
αυτών, γ) σηµειώνεται ότι η διαδικασία του διαγωνισµού αυτού υπόκειται σε έλεγχο νοµιµότητας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο πρώτο παρ. Γ, υποπαρ.Γ1 του
Ν.4254/2014, πριν την υπογραφή της σύµβασης και εφόσον ο έλεγχος νοµιµότητας από το Ελεγκτικό
Συνέδριο αποβεί θετικός, θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύµβασης δ) έχει γίνει κοινοποίηση της
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. (άρθρο 105 του Ν.4412/2016).
 Σε περίπτωση που η προµήθεια κατακυρωθεί σε ένωση Υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν
κοινή Προσφορά, καθένας από τους Υποψηφίους αυτούς ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου.
Θ. Ματαίωση – Επανάληψη ∆ιαγωνισµού
Η Αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση, διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει
τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 106
του Ν.4412/2016. Ενδεικτικά:
I.
Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφορών, είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων σύµφωνα µε
τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
II. Αν δεν υπογραφεί η σύµβαση από τον ανάδοχο, ούτε από κανένα από τους επόµενους
προσφέροντες.
III. Αν οι οικονοµικές και τεχνικές παράµετροι άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του
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συµβατικού αντικειµένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή.
IV. Αν συντρέχουν λόγοι δηµοσίου συµφέροντος.
V. Παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της
διαδικασίας.

VI.

Αν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό για το
Νοσοκοµείο (αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη.)

VII. Αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης.
VIII. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
IX. Σε περίπτωση όπου η αριθ. ΥΠΟΙΚ 07085ΕΞ2012/27-8-2012 (ΦΕΚ Α’ 164/12) Σύµβαση
µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας SIEMENS A.E., δεν είναι σε ισχύ.
Σε περίπτωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα
αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Επίσης σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλµάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή, µετά από γνώµη της επιτροπής του
διαγωνισµού, µπορεί να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το
σφάλµα ή παράλειψη.
Επίσης έχει δικαίωµα µετά από γνώµη της επιτροπής του διαγωνισµού να αποφασίσει
παράλληλα µε την µαταίωση της διαδικασίας και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας, µε τροποποίηση ή µη των όρων της να προσφύγει στη διαδικασία της
ανταγωνιστικής διαδικασίας µε διαπραγµάτευση (άρθρο 29) ή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32), αν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής τους.
Ι.
Κατάρτιση Σύµβασης – Γενικοί όροι Σύµβασης
Κατάρτιση σύµβασης – Εγγυήσεις
Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προµήθεια, µετά την επέλευση των εννόµων
αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης, είναι υποχρεωµένος, µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής να προσέλθει για την
υπογραφή της σύµβασης προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία που είναι απαραίτητα:
α. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρία ή ένωση προσώπων τα έγγραφα
νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη σύµβαση,

β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο ποσό 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3)
µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα.
Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας
αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία,
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της τιµής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
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ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου.
Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης πρέπει να προβλέπουν ότι σε
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόµιµο
τέλος χαρτοσήµου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω
επιβολής προστίµου.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή στα κράτη µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις αυτό το δικαίωµα. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
– Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.
4412/2016).
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική
γλώσσα.
Σε περίπτωση Ένωσης προσφερόντων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού, δεν
προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός της προθεσµίας που του ορίστηκε ή αρνηθεί
να καταθέσει προ της υπογραφής της σύµβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,
κηρύσσεται έκπτωτος και η αναθέτουσα αρχή επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις
προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις.
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τοµείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί
µε
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Η σύµβαση, µπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου
(άρθρο 201 του Ν. 4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

Όταν προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά
έγγραφα στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών ή
προαιρέσεων, ανεξαρτήτως χρηµατικής αξίας. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείµενο
και τη φύση των ενδεχοµένων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων καθώς και τους όρους
ενεργοποίησης.
 Για συµπληρωµατικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία
κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση υπό τις
αναφερόµενες στο άρθρο 132 παρ.1 περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η Σύµβαση θα καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που
περιλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο και θα περιλαµβάνει ενδεικτικά τους όρους που περιλαµβάνονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας.
Το κείµενο της Σύµβασης θα κατισχύει των παραρτηµάτων της εκτός προφανών ή
πασίδηλων παραδροµών. Για θέµατα, που δε θα ρυθµίζονται ρητώς από τη Σύµβαση και
τα παραρτήµατα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι – αντιφατικοί όροι
και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η απόφαση κατακύρωσης ή
ανάθεσης, η Προσφορά του Αναδόχου και η παρούσα ∆ιακήρυξη, εφαρµοζοµένων επίσης
συµπληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Ν. 4412/2016 και του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε
περίπτωση, το Έργο που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους όρους της
∆ιακήρυξης.
ΙΑ. Πληρωµή
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Η πληρωµή του προµηθευτή για το 100% της συµβατικής αξίας θα γίνει µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων
από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής και την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης
του πρωτοκόλλου.
Επί της Συµβατικής Τιµής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο
ως εξής:

για την Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (0,07%), χαρτόσηµο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ
χαρτοσήµου (20% επί του χαρτοσήµου), (άρθρο 375, α/α 7)

για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), χαρτόσηµο (3% επ’ αυτού)
και ΟΓΑ χαρτοσήµου (20% επί του χαρτοσήµου), (άρθρο 350 παρ.3), (απόφαση 1191 –ΦΕΚ
969/Β/2017).
Εφόσον κατά τις ηµεροµηνίες πληρωµών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες
κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται επιπλέον
παρακράτηση υπέρ ∆ηµοσίου (0,02%), χαρτόσηµο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ χαρτοσήµου
(20% επί του χαρτοσήµου).
Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος βάσει του Ν. 4172 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης
φόρου εισοδήµατος. Ο φόρος εισοδήµατος είναι 4% για την προµήθεια αγαθών.
Η πληρωµή θα γίνει σε ΕΥΡΩ στα πλαίσια της συµφωνίας µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και της Εταιρείας SIEMENS, ΦΕΚ 164 Α / 27.8.2012, σε εκτέλεση του όρου ΙΙΙ.2.(1).
Η πληρωµή του αναδόχου για τη συγκεκριµένη προµήθεια θα γίνει, µετά την σύνταξη
πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής, το
οποίο θα πιστοποιεί ότι ο ανάδοχος εκτέλεσε σωστά την σύµβαση, καθώς και απόφαση
έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Υπηρεσία και
θα εκδίδεται σχετικό παραστατικό πληρωµής της προµήθειας, µε έκδοση τακτικού
χρηµατικού εντάλµατος.
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτέλεση της Σύµβασης θεωρώντας τη Συµβατική Τιµή
επαρκή, νόµιµη και εύλογη για την εκτέλεση του αντικειµένου της Σύµβασης µετά από
συνολική έρευνα που θα έχει πραγµατοποιήσει πριν την κατάθεση της Προσφοράς του.
Στη Συµβατική Τιµή περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι
δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση της, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του
Νοσοκοµείου.
Ι.Α.1. Ποινικές Ρήτρες Κήρυξη Οικονοµικού Φορέα έκπτωτου
1. Στον ανάδοχο είναι δυνατό να επιβληθούν οι κυρώσεις ή ακόµη και να κηρυχτεί έκπτωτος
στις περιπτώσεις που αναγράφονται στα άρθρα 203-221 του Ν.4412/2016.
2. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή κυρώσεων ή την κήρυξη του οικονοµικού φορέα
ως έκπτωτου, λαµβάνονται υπόψη τυχόν λόγοι ανωτέρας βίας ,που έχουν γνωστοποιηθεί
στην αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016.
Επιπλέον µπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισµός του αναδόχου από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων.
Ι.Β. Υπεργολαβίες
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν στην προσφορά τους το τµήµα της σύµβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης του τµήµατος της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των
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υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και
τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο εργολάβο, τον οποίο ο κύριος
ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
οµαλή εκτέλεση της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους
υπεργολάβους, σύµφωνα µε τα άρθρα 73 & 74 του Ν.4412/2016 και µε τα αποδεικτικά µέσα
του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν
σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 30% της συνολικής αξίας της σύµβασης.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.
Στις περιπτώσεις επαλήθευσης των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους, οι
απαιτούµενες πληροφορίες συνοδεύονται από τις υπεύθυνες δηλώσεις και των
υπεργολάβων, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, Ωστόσο όταν οι υπεργολάβοι
παρουσιάζονται µετά την ανάθεση της σύµβασης, προσκοµίζουν τα πιστοποιητικά και
λοιπά σχετικά δικαιολογητικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης.
Οι τυχόν υπεργολάβοι του αναδόχου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης
οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας που έχουν θεσπιστεί µε
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους, η
εκτέλεση
της
σύµβασης
θα
συνεχίζεται
από
τον
ανάδοχο
ή
από
νέο
συνεργάτη/υπεργολάβο, µετά από σύµφωνη γνώµη του νοσοκοµείου, µε σκοπό την πλήρη
υλοποίηση του έργου.
Ι.Γ Καταγγελία σύµβασης, Εφαρµοστέο ∆ίκαιο-∆ιαιτησία
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς, τηρουµένων των κείµενων διατάξεων, την
σύµβαση εφόσον:
 Η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
 εάν ο ανάδοχος τελούσε κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύµβασης σε µία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως τούτου
θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί και η σύµβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο
λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την
Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρισθεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης,
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.



Η παρούσα προκήρυξη και η Σύµβαση που θα υπογραφεί από την Κατακύρωση του
∆ιαγωνισµού διέπεται από την Ελληνική νοµοθεσία.



Κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Αναδόχου, η οποία
θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρµογή ή γενικά στις σχέσεις των συµβαλλοµένων µερών
που δηµιουργούνται από τη Σύµβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Βέροια αρµόδια
∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό.

 ∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη,
να προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε
διαιτησία σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν.
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Αν δεν επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει
ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.

στα

Ι.∆. Λοιποί Γενικοί όροι
Η µέλλουσα Σύµβαση, θα διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία.
Κάθε διαφορά ή αµφισβήτηση, που θα προκύψει µεταξύ του αναδόχου και της Υπηρεσίας
και θα αφορά την εκτέλεση της µελλούσης Σύµβασης, θα επιλύεται από τα αρµόδια τακτικά
δικαστήρια της Βέροιας µε εφαρµογή του Ελληνικού ∆ικαίου.
Μετά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να εκχωρήσει
σε
οποιοδήποτε τρίτο τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του
Νοσοκοµείου.
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των όρων των ανωτέρω παραγράφων, να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί – διοικεί
τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου
(aρ. 205 του Ν. 4412/2016).
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
Ι.Ε. Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης
Η παραλαβή των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων θα γίνει από
αρµόδια Επιτροπή, Παραλαβής της Προµήθειας που συγκροτείται, σύµφωνα µε την
παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στους όρους
της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα της προµήθειας.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της εν
λόγω προµήθειας, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης,
η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή της προµήθειας
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην απόφαση.
Η παραλαβή της προµήθειας του εξοπλισµού θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του
Νοσοκοµείου, που θα εκδώσει το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής. Η παράδοση των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων, το οποίο
θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται, θα γίνει µε
έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
Ο προµηθευτής φέρει τον κίνδυνο µέχρι της οριστικής παράδοσης του υπό προµήθεια εξοπλισµού
εκτός αν η φθορά ή η καταστροφή προέλθει αποδεδειγµένα από υπαιτιότητα των υπαλλήλων του
Νοσοκοµείου.
Ρητώς συµφωνείται ότι στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί
από την κυκλοφορία οποιοδήποτε µέρος του εξοπλισµού αυτό θα αντικαθίσταται από τον
προµηθευτή µε άλλο ,ισοδύναµα ή βελτιωµένα χαρακτηριστικά.
Η οριστική παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία. Ο έλεγχος
της ποιότητας του εξοπλισµού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016,τα προβλεπόµενα
στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισµού ,την προσφορά του προµηθευτή ,τα
παραστατικά που θα συνοδεύουν τον εξοπλισµό και πάντως ,σύµφωνα µε τις υποδείξεις της
παραπάνω Επιτροπής.
Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να δώσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης ήθελε ζητήσει ο
φορέας για τη διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών του.
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Ο προµηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στα δελτία αποστολής και το τιµολόγιο πώλησης τον
αριθµό της σύµβασης .
Για την οριστική ποσοτική ποιοτική παραλαβή των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων
από την αρµόδια επιτροπή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παράδοση των τεχνικών εγχειριδίων και
πιο συγκεκριµένα πλήρης σειρά τευχών µε οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής
(operation and service manual) στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε
απόφαση του ,η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για
την έγκριση ή την απόρριψη του ,θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Από την
ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής αρχίζει η εγγυητική περίοδος.
Ανεξάρτητα από την ,κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου,
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του
άρθρου 129 του ν.4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
Ι.ΣΤ. Τόπος, Χρόνος παράδοσης & κωδικός CPV
Η παραπάνω προµήθεια θα εκτελεστεί στην Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας.
Η προµήθεια των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων θα παραδοθεί εντός τριών
(3) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. Ο κωδικός CPV είναι 33111000-1.
Ι.ΣΤ.1 Ανταλλακτικά – αναλώσιµα - service
Ο διαγωνιζόµενος υποχρεούται να εξασφαλίσει την αποθήκευση ανταλλακτικών και κύρια
τη διάθεση ανταλλακτικών, ως και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για την πλήρη
λειτουργία και απόδοση του συγκροτήµατος µε τον παρελκόµενο εξοπλισµό, επί δέκα (10)
τουλάχιστον συνολικά έτη. Η ανάλογη δέσµευση θα γίνεται µε κατάθεση σχετικής έγγραφης
βεβαίωσης των µητρικών κατασκευαστικών οίκων, για την αξιολόγηση της προσφοράς,
δεδοµένου ότι κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την οµαλή, απρόσκοπτη
και µακρόχρονη λειτουργία του συγκροτήµατος.
Στην τεχνική προσφορά, πέρα από τη βασική σύνθεση του προσφερόµενου
συγκροτήµατος θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε σε λίστα όλα τα απαραίτητα υλικά –
αναλώσιµα για τη λειτουργία του µηχανήµατος.
Ι.ΣΤ.2 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Ο προµηθευτής υποχρεούται να συνυποβάλλει µε ποινή αποκλεισµού, οπωσδήποτε
µετά της προσφοράς του τα παρακάτω, προκειµένου αφενός µεν τα αντίστοιχα
στοιχεία να αξιολογηθούν-βαθµολογηθούν και αφετέρου δε να εξασφαλίζεται η πλήρης
εκµεταλευσιµότητα των δυνατοτήτων και αποδόσεων ων ειδών και κύρια να
διασφαλίζεται από τους χρήστες η κανονική λειτουργία των µηχανηµάτων και
ταυτόχρονα να προστατεύεται η ∆ηµόσια Υγεία µε την χρησιµοποίηση των αναγκαίων
εκάστοτε στοιχείων, κατά τη διενέργεια των εξετάσεων:
α. Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού
οίκου (Service Manual) στην Ελληνική γλώσσα (επίσηµη µετάφραση )σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή
β. Η εκπαίδευση θα γίνει χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση για το Ίδρυµα.Ο ανάδοχος
θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του τµήµατος Βιοϊατρικής τεχνολογίας όσον
αφορά την χρήση και συντήρηση των µηχανηµάτων.
Ο προµηθευτής υποχρεούται εντός της δεκαετίας να παράσχει επί πλέον µία ανάλογη
εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής για
τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα, προς εκπαίδευση νέου προσωπικού
(ιατρών).
Ι.ΣΤ.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ο ανάδοχοι αναλαµβάνει τη πλήρη συντήρηση και επισκευή των δύο (2) Ψηφιακών
Ακτινολογικών Μηχανηµάτων και των αναφερόµενων µερών και εξαρτηµάτων του
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συµπεριλαµβανοµένου του παρελκόµενου εξοπλισµού καθ' όλην την διάρκεια της
Εκτελεστικής Σύµβασης σύµφωνα µε τα ειδικά εγχειρίδια και προδιαγραφές του
κατασκευαστή Οίκου. Προς τούτο ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα µόνιµα
κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, µε πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότησης
αυτού από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή.
Στην πλήρη συντήρηση των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων για 5 (πέντε)
έτη περιλαµβάνονται:
α) Η συντήρηση Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων όπως αυτή προκύπτει από τα
εγχειρίδια του προσφερόµενου µοντέλου.
β) Η αποκατάσταση των βλαβών συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών
(εξαιρουµένων µόνον των αναλώσιµων υλικών των οποίων η προµήθεια βαρύνει τις
Αναθέτουσες αρχές.
γ) Τη λήψη κάθε προληπτικού µέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωµαλιών ή ζηµιών.
δ) Τυχόν επικαιροποιήσεις του κατασκευαστικού Οίκου σε υπάρχοντα προγράµµατα
(software, hardware)
Η προµηθεύτρια εταιρία υποχρεούται να διαθέτει ανταλλακτικά για δέκα (10) χρόνια από την
παράδοση των Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων.
Τα υλικά, τα εξαρτήµατα και οι συσκευές που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη συντήρηση, θα
είναι καινούργια και να πληρούν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να διαθέτει τµήµα τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα, µε
πιστοποιηµένο και εκπαιδευµένο προσωπικό από την κατασκευάστρια εταιρεία, µε την
προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πιστοποίησης του προσωπικού του
Αναδόχου, µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του συστήµατος.
Ι.Ζ. Υποχρεώσεις
Ι.Ζ.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου
Ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις
αρµόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη του Νοσοκοµείου ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από
αυτό προσώπων. Επιπλέον, ο ανάδοχος βεβαιώνει ότι θα ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στους όρους της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, εγγυάται την ύπαρξη και συµβατότητα
των συµφωνηµένων ιδιοτήτων της προµήθειας, όπως αυτές καθορίστηκαν µε βάση την
προσφορά και τα σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στο Νοσοκοµείο και στην Επιτροπή
Παραλαβής όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά µε την εξέλιξη και την
πορεία της προµήθειας.
Η Αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τµήµα της
προµήθειας δεν εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, να εκφράσει γραπτώς
και αιτιολογηµένα τις απόψεις της σχετικά µε την πορεία του έργου. Ο ανάδοχος
λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις του Νοσοκοµείου ή της Επιτροπή, θα καταβάλλει κάθε
προσπάθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεση της σύµβασης.
Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει από προσωπικό του Αναδόχου, κατάλληλα
εκπαιδευµένο και έµπειρο. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα της
εργασίας του προσωπικού του.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νοµοθεσίας ως προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της Σύµβασης.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί στο Νοσοκοµείο ή σε τρίτους
από
την µη τήρηση της νοµοθεσίας αυτής, υποχρεούται µόνος ο Ανάδοχος προς την
αποκατάστασή της.
Καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται
στενά µε το Νοσοκοµείο, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
σχετικά µε την εκτέλεση της προµήθειας. Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προµήθεια (τακτικές και έκτακτες),
παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατική λήψη αποφάσεων.
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Το Νοσοκοµείο και η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα, σε περίπτωση που κρίνει ότι δεν
εκτελούνται οι όροι της Σύµβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογηµένα τις απόψεις της
σχετικά µε την πορεία της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις τους, θα
καταβάλλει κάθε προσπάθεια, µηδέ εξαιρουµένης και της αναδιοργάνωσης ή αντικατάστασης
µέρους του προσωπικού του, που ασχολείται µε την προµήθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η
έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της.
Ο Ανάδοχος µε την ολοκλήρωση των όρων της σύµβασης ή την πιθανή λύση της
Σύµβασης σε προηγούµενη Φάση, για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται να παραδώσει, σε
χρόνο που θα προσδιορίσει το Νοσοκοµείο, κάθε µέρος, καθώς και τµήµα της προµήθειας
ή εργασία (ολοκληρωµένη ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, επίσης και τα πάσης
φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα και να µεριµνήσει όπως οι υπεργολάβοι και
συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. Υποχρεούται επίσης να παραδώσει στο Νοσοκοµείο κάθε
εξοπλισµό, υλικά, έγγραφα, µελέτες ή άλλα αγαθά που αφορούν άµεσα ή έµµεσα την
προµήθεια και ευρίσκονται τυχόν στην κατοχή του ή έχουν τεθεί στη διάθεσή του από το
Νοσοκοµείο στα πλαίσια της Σύµβασης, εγγυώµενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες
του θα πράξουν το ίδιο.
Ι.Ζ.2. Υποχρεώσεις Νοσοκοµείου
Το Νοσοκοµείο συµµετέχει στην υλοποίηση της προµήθειας µε δικό του στελεχιακό δυναµικό
µε στόχους:

Την αποτελεσµατική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου της Προµήθειας,

Την έγκαιρη εξασφάλιση στον Ανάδοχο όλων των στοιχείων και την εκτέλεση των
ενεργειών από πλευράς του Νοσοκοµείου που είναι απαραίτητες για την έγκαιρη και σωστή
εκτέλεση της σύµβασης,

Την ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών
Συγκροτηµάτων (πληρότητα, ακρίβεια, απόδοση, ευκολοχρησία, κλπ.).

Επιπρόσθετα, το Νοσοκοµείο θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων
των εµπλεκόµενων ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του, ώστε να αποφευχθούν τυχόν
καθυστερήσεις ή προβλήµατα στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος της προµήθειας.
Το Νοσοκοµείο δε φέρει καµία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα στο προσωπικό
(συµπεριλαµβανοµένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του Αναδόχου ή τρίτων που γίνεται
από τυχαίο γεγονός ή αµέλεια του κατά την εκτέλεση της σύµβασης.
Το Νοσοκοµείο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση
ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Ι.Ζ.3. Κοινές Υποχρεώσεις
Η εκτέλεση της σύµβασης θα γίνει όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην παρούσα διακήρυξη
και την προσφορά του αναδόχου. Ο µέγιστος χρόνος απόκρισης των συµβαλλοµένων σε
κάθε έγγραφο ορίζεται στις επτά (7) εργάσιµες µέρες από την αποδεδειγµένη παραλαβή του,
εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα και στα Παραρτήµατά της. Σε περίπτωση κατά την
οποία δεν υπάρχει απάντηση, το περιεχόµενο του εγγράφου θεωρείται αποδεκτό.
Στα πλαίσια εκτέλεσης της προµήθειας σχετικά µε τη γλώσσα που θα χρησιµοποιηθεί στις
διάφορες δραστηριότητες του έργου θα ισχύουν τα ακόλουθα:

Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών του Νοσοκοµείο και του αναδόχου θα είναι η
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 Για την τυπική αλληλογραφία (συνοδευτικά παραδοτέων και παραστατικών,
ειδοποιητήρια ετοιµότητας προς παράδοση, νοµικά έγγραφα, κλ.π.) θα χρησιµοποιείται η
Ελληνική γλώσσα.
Ι.Ζ.4. Ενώσεις
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση, θα είναι από
κοινού και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι του Νοσοκοµείου για την
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Σύµβαση υποχρεώσεών τους, ανεξαρτήτως του
τρόπου πληρωµής και του προσώπου (φυσικού ή νοµικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή
ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάµενες
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι του
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Νοσοκοµείου, ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις
του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της προµήθειας.
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύµβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη
της Ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν
µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την
ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους όρους.
Ι.Η. Εµπιστευτικότητα
Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την προµήθεια,
χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του Νοσοκοµείου, και την τυχόν συµµετοχή του
αναδόχου σε άλλους διαγωνισµούς, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες
µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκοµείο και δεν δεσµεύει το Νοσοκοµείο µε κανένα
τρόπο χωρίς την προηγούµενη γραπτή του συναίνεση.
Όλα τα πληροφοριακά γραπτά στοιχεία του Νοσοκοµείου που θα περιέλθουν στην αντίληψη
του αναδόχου κατά την υλοποίηση της προµήθειας αυτού και ορίζονται ως «Εµπιστευτικά»,
θεωρούνται εµπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή δηµοσιοποιηθούν. Ο
ανάδοχος και το Νοσοκοµείου κρατούν µυστική κάθε έγγραφη πληροφορία που περιέρχεται
στην αντίληψή τους από την εκτέλεση της σύµβασης και δεν
αποκαλύπτουν
τέτοιες
πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ ο ανάδοχος επιβάλλει αυτή την υποχρέωση στους
υπεργολάβους του, και στους καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την
εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας διακήρυξης.
Ο ανάδοχος και το Νοσοκοµείο αποκαλύπτουν εµπιστευτικές πληροφορίες σε όσους
υπαλλήλους ασχολούνται άµεσα µε το περιεχόµενο της σύµβασης και διασφαλίζουν ότι
αυτοί οι υπάλληλοι είναι εν γνώσει και συµφωνούν µε τις υποχρεώσεις εχεµύθειας. Ο
ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του, και στους καθ’
οιονδήποτε τρόπο µετ’ αυτού συνδεόµενους για την εκτέλεση του αντικειµένου της
παρούσας διακήρυξης.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των πληροφοριών, οι οποίες είναι
εµπιστευτικές και περιέχονται σε κάθε είδους πληροφορίες που το Νοσοκοµείο θα παραδώσει
στον ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης.
Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να µην γνωστοποιήσει µέρος ή το σύνολο
πληροφοριών, λόγω της ιδιότητα του ως Ανάδοχου της προµήθειας, χωρίς την προηγούµενη
έγγραφη συγκατάθεση του Νοσοκοµείου.
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει όλα τα πληροφοριακά στοιχεία
στους χώρους που θα προσδιορίζονται στη Σύµβαση και στους ανθρώπους που
ασχολούνται µε το αντικείµενο της προµήθειας, αποκλειόµενης της διαφυγής, διαρροής ή
µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει
το Νοσοκοµείο για τα µέτρα που παίρνει στην κατεύθυνση αυτή.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται, ως ενεργών την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα, να εκτελεί την εργασία κατ’ εντολήν του Νοσοκοµείου, και βαρύνεται αναλόγως µε
όλες τις υποχρεώσεις του Νοσοκοµείου που προκύπτουν από τις διατάξεις του Κανονισµού Ε.Ε.
2016/679, καθώς και του Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δεν
αντίκειται στον κανονισµό Ε.Ε. 2016/679.
Σε κάθε περίπτωση παράβασης των ως άνω υποχρεώσεων του Αναδόχου, πέραν από τα
ειδικά προβλεπόµενα στη διακήρυξη ή τη Σύµβαση, ισχύουν και οι κυρώσεις του
Κανονισµού Ε.Ε. 2016/679.
Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράληψη
του Αναδόχου, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας», να κοστολογήσει και να απαιτήσει πληρωµή για όλες τις άµεσες
και έµµεσες, θετικές ή αποθετικές ζηµιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης
και να προβεί στην καταγγελία της Σύµβασης, εξαιτίας υπαιτιότητας του Αναδόχου,
κηρύσσοντάς τον έκπτωτο.
Κ. Κυριότητα
Όλα τα αποτελέσµατα – µελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό µε το
αντικείµενο της προµήθειας, καθώς και όλα τα υπόλοιπα που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο µε δαπάνες του αντικειµένου της προµήθειας, θα
αποτελούν ιδιοκτησία του Νοσοκοµείου εκτός αν ήδη προϋπάρχουν πνευµατικά δικαιώµατα
σε τρίτο.
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Κ.Α. Πτώχευση
Αν ο ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, ή σε αναγκαστική διαχείριση ή εκδοθεί
εντολή κατάσχεσης εναντίον του ή συµβιβαστεί µε τους πιστωτές του ή αρχίσει να διαλύεται
χωρίς τούτο
να αποτελεί εκούσια διάλυση µε σκοπό την ανασυγκρότηση ή συγχώνευση και
συνέχιση των εργασιών του, το Νοσοκοµείο δύναται:
(α) να τερµατίσει τη σύµβαση πάραυτα µε έγγραφη δήλωσή του προς τον ανάδοχο, το
σύνδικο ή τον εκκαθαριστή ή προς οποιοδήποτε πρόσωπο ανατίθεται η εκτέλεση αυτής της
σύµβασης ή
(β) να δώσει στο σύνδικο της πτώχευσης ή στον εκκαθαριστή ή σε άλλο πρόσωπο τη
δυνατότητα εκτέλεσης της σύµβασης µετά την παροχή εγγύησης για την ακριβή και πιστή
εκτέλεση της σύµβασης µέχρι του ποσού που µπορεί να συµφωνηθεί.
Αν ισχύει ένα από τα παραπάνω περιστατικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει
στο Νοσοκοµείο δωρεάν πάσης φύσεως υλικά που χρειάζονται για την εξασφάλιση της
καλής λειτουργίας του εξοπλισµού.
Σε περίπτωση που ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι Ένωση/Κοινοπραξία και οποιοδήποτε από τα µέλη
του κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή σε αναγκαστική διαχείριση ή τεθεί σε εκκαθάριση
είναι δυνατόν, εκτός από τον τερµατισµό της ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να συνεχισθεί η εκτέλεση της
σύµβασης από τους υπόλοιπους µετέχοντες στην Κοινοπραξία, οι οποίοι θα
ολοκληρώσουν την προµήθεια σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, είτε µόνοι τους,
είτε συµπράττοντας µε άλλον σε αντικατάσταση του ελλείποντος µέλους, εφόσον ζητηθεί
από τους υπόλοιπους µετέχοντες στην Ένωση/Κοινοπραξία εντός ευλόγου χρόνου και
εγκριθεί από το Νοσοκοµείο.
Κ.Β. Εκχωρήσεις –Μεταβιβάσεις
Ο ανάδοχος δεν µπορεί να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει τη σύµβαση ή µέρος αυτής, ή
οποιοδήποτε δικαίωµα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του Νοσοκοµείου.
Κατ’ εξαίρεση µπορεί ο ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωµές, που
απορρέουν από τη σύµβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
Κ.Γ. Εκτέλεση της σύµβασης
Η σύµβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί µετά την ολοκλήρωση και παράδοση του
αντικειµένου της, δηλαδή, των δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Μηχανηµάτων και της
πενταετούς συντήρησής του και όταν θα έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν λοιπές συµβατικές
υποχρεώσεις από τα συµβαλλόµενα µέρη και θα έχουν αποδεσµευτεί οι σχετικές εγγυήσεις
κατά τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.
Κ.∆. Ανωτέρα βία
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών του
αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η
επικαλούµενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι ο ανάδοχος που
πλήττεται από το περιστατικό ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται
κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση
της σύµβασης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες µέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδοµένου ότι εντός αυτών των 20 ηµερών κατέβαλε όλες τις
απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει µερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά
αποδεδειγµένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να
προσκοµίσει στο Νοσοκοµείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος µέσα στην ανωτέρω προθεσµία δεν αναφέρει τα
περιστατικά και δεν προσκοµίσει τα απαιτούµενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του
δικαιώµατος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
Ηµεροµηνία έκδοσης . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΚ∆ΟΤΗΣ
……………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΚ∆ΟΣΗΣ…………………
ΠΡΟΣ : Υγ. Μ. Βέροιας του Γ.Ν.
Ηµαθίας
Περιοχή Ασωµάτων
ΤΚ 59100 ΒΕΡΟΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ…………………………………
……….ΓΙΑ
ΕΥΡΩ……………………………………
………..
Σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα προς εσάς µε την παρούσα, ανεκκλήτως και
ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της ενστάσεως της διζήσεως και
διαιρέσεως µέχρι του ποσού των
…………… ευρώ................... για την Εταιρεία ................. οδός ................... αριθµ . µε
Α.Φ.Μ. ………………… ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρεία 1)....................ή 2).................
ατοµικά για κάθε µια απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών για τη συµµετοχή της στο
διενεργούµενο διαγωνισµό σας της ............ ή τυχόν επανάληψή του, για την προµήθεια
...............................................................................................................................................................
, σύµφωνα µε
την υπ' αριθµ ........................................... ∆ιακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνον τις από τη συµµετοχή στον παραπάνω διαγωνισµό
απορρέουσες υποχρεώσεις της, καθ' όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσµεύσεώς
της και µέχρι την υπογραφή της σύµβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της προµήθειας σ' αυτήν.
Το ανωτέρω ποσό βρίσκεται στη διάθεσή σας, και θα καταβληθεί, ολικά ή µερικά χωρίς
οποιαδήποτε εκ µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του
βάσιµου ή µη της απαιτήσεως σας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την............................................. ή
Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον
οποίο εκδόθηκε)
(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ)
ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία
σας πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ ……………………………………
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ…………………
ΠΡΟΣ : Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΚ 59100 ΒΕΡΟΙΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ………………………………………….ΓΙΑ
ΕΥΡΩ……………………………………………..
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών........... οδός ........... αρ. ........, µε
Α.Φ.Μ. ……………………. σαν προµηθευτής πρόκειται να συνάψει µαζί σας, σαν αγοραστές,
σύµβαση, που θα καλύπτει την προµήθεια ................, κατόπιν της αρ. …………………….
απόφασης κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, συνολικής αξίας
…………………
ευρώ. ...................... και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η εταιρεία υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 5% της συµβατικής αξίας των
ειδών δηλαδή για ...............………………….. ευρώ………
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούµενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας
ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των Εταιρειών 1).................... ή 2).................... ατοµικά για κάθε
µία απ’ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολοκλήρου υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως µελών της Ένωσης Προµηθευτών και εγγυάται προς εσάς µε την παρούσα,
ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της ενστάσεως της διζήσεως
και διαιρέσεως, να καταβάλει σε σάς, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες, ανεξάρτητα τυχόν
αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιµου ή µη της
απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει
οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας, και που δεν
θα ξεπερνά το οριζόµενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήµου.
Η παρούσα ισχύει µέχρι την………………………………………………………
ή
(Η παρούσα ισχύει µέχρι τη λήψη έγγραφης δήλωσής σας ότι έπαψε ο λόγος για τον οποίο
εκδόθηκε).
(∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ).
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφ' όσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας, που έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα Νοµικά
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά µας.

(Εξουσιοδοτηµένη
υπογραφή)

44

20PROC007225015 2020-08-26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (*)
Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
(ΤΙΜΗ ΣΕ €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:ΥΓ.ΜΟΝΑ∆Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 4/2020
ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΥΟ (2) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΨΗΦΙΑΚΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

2

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ
ΦΠΑ 24%

Β.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΓ. ΜΟΝΑ∆Α ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ (Κόστος σε
ευρώ) χωρίς ΦΠΑ

1°ΕΤΟΣ
2° ΕΤΟΣ
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Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Συµµόρφωσης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ∆ΥΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 455.000€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ.Β.70%

Το κάθε ακτινογραφικό ψηφιακό συγκρότηµα να διαθέτει δύο (2) ψηφιακούς ανιχνευτές και
να περιλαµβάνει:
Α.1. Γεννήτρια Ακτίνων Χ, πολυκορυφών, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόµενη από
µικροϋπολογιστή µε τα κάτωθι χαρακτηριστικά (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.15%)
Υψηλής συχνότητας γεννήτρια τουλάχιστον 400KHz ή αντίστοιχης τεχνολογίας τύπου
converter - inverter. Να αναφερθεί η τεχνολογία της. (Σ.Β.5%)
Ισχύς: ≥80kW
Σύστηµα αυτόµατου ελέγχου έκθεσης (AEC).
Εύρος τιµών υψηλής τάσης KV: από 40KV έως 150KV. (Σ.Β.1%)
Εύρος τιµών mA: από 10 έως τουλάχιστον 1000mA. Θα αξιολογηθεί το µεγαλύτερο εύρος.
(Σ.Β.4%)
Εύρος τιµών mAs: από 0,5 έως τουλάχιστον 800mAs. Θα αξιολογηθεί το µεγαλύτερο εύρος.
(Σ.Β.4%)
Ελάχιστος χρόνος έκθεσης 2ms. (Σ.Β.1%)
∆ιαδοχικές λήψεις & αυτόµατη συνένωση εικόνων για επιµηκυµένη κάλυψη.
Ανατοµικά προγράµµατα (APR), να αναφερθεί το πλήθος.
Επιπλέον, να διαθέτει και να αναφερθούν:
Να αναφερθούν τα συστήµατα προστασίας της γεννήτριας (υποχρεωτικά από υψηλό
φορτίο, υψηλή τάση, υψηλό ρεύµα, υψηλή θερµοκρασία ανόδου).
Ψηφιακή απεικόνιση.
Σύστηµα αυτοδιάγνωσης µε την εµφάνιση µηνυµάτων κατάστασης και µηνυµάτων για
σφάλµατα.
Σύστηµα εκκίνησης υψηλών στροφών (>9000στροφές/λεπτό).
∆ιακόπτη χειρός για την ακτινοβόληση.
Να διαθέτει σύστηµα µέτρησης και θέασης της δόσης DAP.
Α.2. Σύστηµα ανάρτησης οροφής της λυχνίας (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.10%)
Κατά µήκος µετακίνηση τουλάχιστον τρία (3) µέτρα. (Σ.Β.2%)
Πλάγια κίνηση τουλάχιστον δύο (2) µέτρα. (Σ.Β.2%)
Καθ' ύψος κίνηση τουλάχιστον 160 cm, µε απόσταση από το έδαφος, περίπου 40 cm.(
Σ.Β.2%)
Περιστροφή περί τον κατακόρυφο άξονα µε εύρος της τάξεως των +180ο και -1300.( Σ.Β.2%)
Περιστροφή κατά τον οριζόντιο άξονα µε εύρος της τάξης των +/-1350. (Σ.Β.2%)
Μαγνητικά φρένα για όλες τις κινήσεις.
∆υνατότητα για συρραφή εικόνων (stitching) και αυτόµατη τοποθέτηση (auto-positioning).
Επιπλέον, να διαθέτει και να αναφερθούν:
Ηλεκτροκίνητα διαφράγµατα µε φωτεινή δέσµη επικέντρωσης, µε δυνατότητα περιστροφής
και αυτόµατη επικέντρωση.
Ενσωµατωµένα φίλτρα αλουµινίου (τουλάχιστον 2mmAl) ή/και χαλκού τα οποία να
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αναφερθούν µε αυτόµατη επιλογή αυτών ανάλογα µε το ανατοµικό πρόγραµµα (APR).
∆υνατότητα προσαρµογής διαφραγµάτων σε έκκεντρες προβολές για µείωση της δόσης.
Ένδειξη τιµής SID και περιστροφή λυχνίας.
Α.3.Ακτινολογική λυχνία (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.8%)
Περιστρεφόµενη ταχύ-στροφής ανόδου (>9000στροφές/λεπτό), διπλό-εστιακή.( Σ.Β.1%)
Εστίες: [Μικρή εστία] ≤0,6mm& [Μεγάλη εστία] ≤1,2mm.
Θερµοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 300KHU και περιβλήµατος τουλάχιστον 1,5 MHU.
Θα αξιολογηθούν οι υψηλότερες τιµές. (Σ.Β.4%)
Ρυθµός Θέρµο-απαγωγής ανόδου τουλάχιστον 80KHU/min. (Σ.Β.3%)
Α.4.Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.4%)
Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ασθενούς τουλάχιστον 210 Kgr σε οποιοδήποτε σηµείο, και σε
πλήρη έκταση µε δυνατότητα κινήσεων επί σταθερής, επιδαπέδια στήριξης, εξεταστικής
τράπεζας. (Σ.Β.2%)
∆ιαστάσεις της επιφάνειας της τράπεζας: 220x80 cm τουλάχιστον.
Πλέουσα επιφάνεια ασθενούς.
Εύρος κατά µήκους κίνησης επιφάνειας τουλάχιστον +/-37cm. (Σ.Β.1%)
Εύρος πλάγιας κίνησης επιφάνειας τουλάχιστον +/-10cm. (Σ.Β.1%)
Να διαθέτει ηλεκτροµαγνητικά φρένα.
Ηλεκτροκίνητη µεταβολή ύψους, µε σύστηµα προστασίας, µε ποδοδιακόπτη ή άλλο
σύγχρονο σύστηµα κίνησης, για εύκολη πρόσβαση των ασθενών και ελάχιστη απόσταση
από το έδαφος έως περίπου 65cm, µικρότερη απόσταση θα εκτιµηθεί επιπλέον.
Υποδοχέας ανιχνευτή και αποσπώµενο πλέγµα (grid) της τάξεως περίπου: 40I/cm, R12:1
F110cm ή 40I/cm, R13:92 F115cm ή 80I/cm, R10:1 F120cm (οι µονάδες να αναφερθούν και
στο µετρικό σύστηµα).
Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατου συγχρονισµού λυχνίας - ανιχνευτή (tracking) για την
διατήρηση σταθερού SID και δυνατότητα αυτόµατης επικέντρωσης.
Α.5.Όρθιο Bucky (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.2%)
Κλίση τουλάχιστον 90°/15°.
Για την συνδυαστική χρήση του µε τροχήλατα φορεία και αναπηρικά αµαξίδια.
Εξάρτηµα τοποθέτησης και ακινητοποίησης ασθενούς για διαδοχικές λήψεις. Να
περιλαµβάνονται χειρολαβές συγκράτησης.
Κατακόρυφη κίνηση µε εξισορρόπηση δια αντίβαρου µε µηχανικά φρένα τουλάχιστον 140.
Θα αξιολογηθεί η µεγαλύτερη τιµή και η ύπαρξη χειριστηρίων αµφίπλευρα.( Σ.Β.2%)
Αποσπώµενο πλέγµα (grid) της τάξεως περίπου: R12:1, 40 I/cm,F180cmή R13:92, 40
I/cm,F180cm (οι µονάδες να αναφερθούν και στο µετρικό σύστηµα).
Κατάλληλο για τοποθέτηση σταθερού ή ασύρµατου ανιχνευτή. Πολλαπλών θαλάµων
ιονισµού.
Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατου συγχρονισµού λυχνίας - ανιχνευτή (tracking) για
την διατήρηση σταθερού SID και δυνατότητα αυτόµατης επικέντρωσης.
Α.6.Ένας (1) σταθερός ψηφιακός ανιχνευτής για τραπέζι και Bucky και ένας (1) ασύρµατος
ανιχνευτής για ελεύθερες λήψεις.
a. ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.12%)
i.

Τεχνολογία άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης τεχνολογίας, Να αναφερθεί προς
αξιολόγηση.

ii.

Σπινθηριστής Ιωδιούχου Καισίου (CSI). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

iii.

Οι δύο ανιχνευτές να είναι σταθερού µεγέθους ενεργού πεδίου της τάξεως 43x43cm
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τουλάχιστον.
iv.

Μέγεθος pixel 150 µm (pixelpitch) ή µικρότερο. Θα αξιολογηθεί το µικρότερο
µέγεθος.( Σ.Β.2%)

v.

Η διακριτική ικανότητα να είναι τουλάχιστον 3lp/mm. (Σ.Β.3%)

vi.

Μετατροπή ADconversion της τάξεως των 14bits τουλάχιστον.

vii.

Μήτρα εικόνας >2.800 x2.800 pixel τουλάχιστον. (Σ.Β.3%)

viii.

Το DQE≥70% σε 0lp/mmκαι τοMTF≥35% σε 2lp/mm. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.
(Σ.Β.3%)

ix.

Μικρός χρόνος µεταξύ λήψεων τουλάχιστον 15sec. (Σ.Β.1%)

b. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.13%)
i.

Τεχνολογία άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης τεχνολογίας. Να αναφερθεί προς
αξιολόγηση.

ii.

Σπινθηριστής Ιωδιούχου Καισίου (CSI). Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

iii.

Ο ανιχνευτής να είναι σταθερού µεγέθους ενεργού πεδίου της τάξεως 35x43cm
τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί η µεγαλύτερη διάσταση. (Σ.Β.2%)

iv.

Μέγεθος pixel 100 µm (pixelpitch) ή µικρότερο. (Σ.Β.3%)

v.

Η διακριτική ικανότητα να είναι τουλάχιστον 5lp/mm.( Σ.Β.2%)

vi.

Μετατροπή ADconversion της τάξεως των 16bits τουλάχιστον.

vii.

Μήτρα εικόνας >3.000x4.000 pixel τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί ο µεγαλύτερος
αριθµός pixel.
( Σ.Β.2%)
Το DQE≥70% σε 0lp/mm και τοMTF≥ 35% σε 2lp/mm. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.
( Σ.Β.2%)

viii.

ix.

Να διαθέτει µπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) µε αυτονοµία τουλάχιστον τριών ωρών ή
1200 εκθέσεων. Να συνοδεύεται από δεύτερη µπαταρία και φορτιστή. Η φόρτιση της
µπαταρίας να µην υπερβαίνει τις τρεις ώρες.( Σ.Β.2%)

x.

Το βάρος του ανιχνευτή να µην ξεπερνάει τα τέσσερα κιλά.

Α.7.Σταθµός λήψης αποθήκευσης & επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων (Συντελεστής
βαρύτητας 3%)
Λειτουργικό παραθυρικού περιβάλλοντος. Ενδείξεις και πληροφορίες για τον ασθενή και τη
διαδικασία πριν την έκθεση σε ακτινοβολία.
Πρωτόκολλο καθοδηγούµενων λήψεων - προκαθορισµένες παράµετροι της γεννήτριας
κ.λ.π. βασισµένες σε τµήµατα του σώµατος συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων
APR και των ρυθµίσεων AEC µε δυνατότητα χειροκίνητης παράκαµψης.
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Σύστηµα προστασίας των ιατρικών δεδοµένων του συστήµατος µέσω του προφίλ χρήστη
µε βάση το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.
Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής ευκρίνειας, της τάξεως των 3MP),
τουλάχιστον 21''.
Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήµατος (επεξεργαστής,
ταχύτητα, λειτουργικό περιβάλλον) µε µνήµη RAM µεγαλύτερη από 4GB.
Αποθήκευση τουλάχιστον 10.000 εικόνων σε σκληρό δίσκο 500GB τουλάχιστον.
Σετ εργαλείων για επεξεργασία εικόνας.
Επεξεργασία εικόνας:
 Φωτεινότητα / αντίθεση / ρύθµιση πολυπλοκότητας
 Περιστροφή εικόνας
 Ψηφιακά διαφράγµατα
 Σχολιασµός / εργαλεία µέτρησης
 Απεικόνιση πολλαπλών εικόνων
Να υποστηρίζει τη δυνατότητα λήψης δύο ακτινογραφικών εικόνων (λήψη εικόνας σε υψηλά
και χαµηλά kVp) και µε κατάλληλο λογισµικό τη δυνατότητα δηµιουργίας δύο εικόνων, για
την ανάδειξη µαλακών µορίων όπως επίσης και οστών.
Το σύστηµα να είναι απαραίτητα αρχιτεκτονικής παραθυρικού σχεδιασµού ώστε να επιτρέπει
την επικοινωνία µε το σύστηµα HIS/RIS του Νοσοκοµείου µε ασφάλεια.
Βάση δεδοµένων µε δυνατότητα προγραµµατισµού περιστατικών και για σχετική διαχείριση
εξετάσεων.
DICOM 3.0 (CD-R/DVD-R)
DICOM3.0 SCU
DICOM 3.0 εκτύπωση µε όλους τους εκτυπωτές films
Α.8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.3%)
Υπολογιστικό Σύστηµα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών (να
περιγραφεί λεπτοµερώς).
Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής ευκρίνειας, της τάξεως των 3MP),
τουλάχιστον 19''.
Λογισµικό επεξεργασίας &µετρήσεων (να περιγραφεί λεπτοµερώς).
Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 2ΤΒ, για αποθήκευση εικόνων(να αναφερθεί προς
αξιολόγηση).
Σύστηµα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε µέσα αποθήκευσης (CD ή DVD).
∆υνατότητα επικοινωνίας µε εκτυπωτή films.
∆υνατότητα επικοινωνίας µε PACS/RIS.
DICOM 3.0 (Εκτύπωση, αποθήκευση, δεσµευµένη αποθήκευση, λίστα εργασίας,
MPPS&Worklist).
Το σύστηµα να είναι απαραίτητα ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε να επιτρέπει και να
διευκολύνει απροσπέλαστα την επικοινωνία µε το σύστηµα HIS/RIS του Νοσοκοµείου.
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ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ.Β.30%
1. Χρόνος Παράδοσης. (Σ.Β.2%)
2. Εγγύηση-Συντήρηση. (Σ.Β.15%)
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας-συντήρησης για (5) έτη από την ηµεροµηνία
εγκατάστασης του µηχανήµατος. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαµβάνει όλες τις
εργασίες προληπτικής και επανορθωτικής συντήρησης και επισκευής µε ανταλλακτικά. Θα
αξιολογηθεί η επιπλέον παροχή εγγύησης πέραν της πενταετίας.
3. Να κατατεθεί µετά την λήξη της πενταετούς εγγύησης πρόγραµµα µε ετήσιο κόστος
δαπάνης που θα αφορά την προληπτική συντήρηση µε ανταλλακτικά.
Θα αξιολογηθεί η οικονοµικότερη προσφορά. (Σ.Β.5%)
4. Ανταλλακτικά για 10 χρόνια.
∆έσµευση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη
από την παράδοση του εξοπλισµού.
5. Εξουσιοδοτηµένα Συνεργεία Τεχνικής Υποστήριξης. (Σ.Β.6%)
Άµεση υποστήριξη εντός 24 ωρών. Οι εταιρείες που δεν διαθέτουν µόνιµα οργανωµένο
τµήµα τεχνικής υποστήριξης στη Β. Ελλάδα να αναλύσουν πως θα ανταποκρίνονται
άµεσα στις ανάγκες του Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να εκτελέσει
πλήρως τις εγκαταστάσεις των µηχανηµάτων και να τα παραδώσει έτοιµα για λειτουργία
έχοντας πραγµατοποιήσει όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες όπως εγκατάσταση,
εκπαιδεύσεις µε δικό του επιστηµονικό, τεχνικό, εκπαιδευµένο, ειδικευµένο και ασφαλισµένο
προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς &
επιστηµονικούς κανόνες, τους κανονισµούς του ελληνικού κράτους, µε τις οδηγίες και τα
σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών του
φορέα, στο χώρο που διαθέτει.
6. Εκπαίδευση προσωπικού (Σ.Β.2%).
Αφορά την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών στη λειτουργία τους και των τεχνικών στη
λειτουργία, βασική συντήρηση και προγραµµατισµό τους. Η εκπαίδευση να γίνει χωρίς
καµία πρόσθετη επιβάρυνση για το ίδρυµα. Να αναφερθεί ο χρόνος και η διάρκεια της
εκπαίδευσης προς αξιολόγηση. Ο ανάδοχος θα αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό
του ακτινολογικού τµήµατος όσον αφορά την χρήση και συντήρηση των µηχανηµάτων.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει επιπλέον µία
ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης
αµοιβής για τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα προς εκπαίδευση νέου
προσωπικού. Πλήρες εγχειρίδιο µε σαφείς οδηγίες χρήσεως (usermanual) στην Αγγλική
γλώσσα κατά προτίµηση και στην Ελληνική γλώσσα (επίσηµη µετάφραση) σε έντυπη και
ηλεκτρονική µορφή θα παραδοθεί στο Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.
7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας
και να διαθέτει απαραιτήτως το σήµα CE. Ο οίκος κατασκευής των προσφερόµενων ειδών
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πρέπει να έχει πιστοποιηµένο σύστηµα ποιότητας κατά ISO.
Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO
13485:2012 σύµφωνα µε την Υ.Α ∆Υ8δ/1348/04 που αφορά στη διακίνηση και την τεχνική
υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πιστοποίηση ορθής διαχείρισης ISO
14001:2015 ή αντίστοιχη, εφόσον πρόκειται να διαχειριστούν είδη ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού προς αποκοµιδή και απόρριψη.
Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο
συµµετέχον στον διαγωνισµό προµηθευτής υπάγεται σε πρόγραµµα εναλλακτικής
διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆. 117/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.∆. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108.
Όλοι οι παραπάνω όροι είναι ουσιώδεις και παρέκκλιση από αυτούς συνιστά απόρριψη
της προσφοράς.
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΝΤΑΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Α.1. Γεννήτρια Ακτίνων Χ, πολυκορυφών, σύγχρονης
τεχνολογίας, ελεγχόµενη από µικροϋπολογιστή µε τα
κάτωθι χαρακτηριστικά (Συντελεστής βαρύτητας
Σ.Β.15%)
Υψηλής συχνότητας γεννήτρια τουλάχιστον 400KHz ή
αντίστοιχης τεχνολογίας τύπου converter - inverter. Να
αναφερθεί η τεχνολογία της. (Σ.Β.5%)
Ισχύς: ≥80kW
Σύστηµα αυτόµατου ελέγχου έκθεσης (AEC).
Εύρος τιµών υψηλής τάσης KV: από 40KV έως 150KV.
(Σ.Β.1%)
Εύρος τιµών mA: από 10 έως τουλάχιστον 1000mA. Θα
αξιολογηθεί το µεγαλύτερο εύρος. (Σ.Β.4%)
Εύρος τιµών mAs: από 0,5 έως τουλάχιστον 800mAs.
Θα αξιολογηθεί το µεγαλύτερο εύρος. (Σ.Β.4%)
Ελάχιστος χρόνος έκθεσης 2ms. (Σ.Β.1%)
∆ιαδοχικές λήψεις & αυτόµατη συνένωση εικόνων για
επιµηκυµένη κάλυψη.
Ανατοµικά προγράµµατα (APR), να αναφερθεί το
πλήθος.
Να αναφερθούν τα συστήµατα προστασίας της
γεννήτριας (υποχρεωτικά από υψηλό φορτίο, υψηλή
τάση, υψηλό ρεύµα, υψηλή θερµοκρασία ανόδου).
Ψηφιακή απεικόνιση.
Σύστηµα αυτοδιάγνωσης µε την εµφάνιση µηνυµάτων
κατάστασης και µηνυµάτων για σφάλµατα.
Σύστηµα εκκίνησης υψηλών στροφών
(>9000στροφές/λεπτό).
∆ιακόπτη χειρός για την ακτινοβόληση.
Να διαθέτει σύστηµα µέτρησης και θέασης της δόσης
DAP.
Α.2. Σύστηµα ανάρτησης οροφής της λυχνίας
(Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.10%)
Κατά µήκος µετακίνηση τουλάχιστον τρία (3) µέτρα.
(Σ.Β.2%)
Πλάγια κίνηση τουλάχιστον δύο (2) µέτρα. (Σ.Β.2%)
Καθ' ύψος κίνηση τουλάχιστον 160 cm, µε απόσταση
από το έδαφος, περίπου 40 cm.( Σ.Β.2%)
Περιστροφή περί τον κατακόρυφο άξονα µε εύρος της
τάξεως των +180ο και -1300.( Σ.Β.2%)
Περιστροφή κατά τον οριζόντιο άξονα µε εύρος της
τάξης των +/-1350. (Σ.Β.2%)
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Μαγνητικά φρένα για όλες τις κινήσεις.
∆υνατότητα για συρραφή εικόνων (stitching) και
αυτόµατη τοποθέτηση (auto-positioning).
Ηλεκτροκίνητα διαφράγµατα µε φωτεινή δέσµη
επικέντρωσης, µε δυνατότητα περιστροφής και
αυτόµατη επικέντρωση.
Ενσωµατωµένα φίλτρα αλουµινίου (τουλάχιστον
2mmAl) ή/και χαλκού τα οποία να αναφερθούν µε
αυτόµατη επιλογή αυτών ανάλογα µε το ανατοµικό
πρόγραµµα (APR).
∆υνατότητα προσαρµογής διαφραγµάτων σε
έκκεντρες προβολές για µείωση της δόσης.
Ένδειξη τιµής SID και περιστροφή λυχνίας.
Α.3.Ακτινολογική λυχνία (Συντελεστής βαρύτητας
Σ.Β.8%)
Περιστρεφόµενη ταχύ-στροφής ανόδου
(>9000στροφές/λεπτό), διπλό-εστιακή.( Σ.Β.1%)
Εστίες: [Μικρή εστία] ≤0,6mm& [Μεγάλη εστία] ≤1,2mm.
Θερµοχωρητικότητα ανόδου τουλάχιστον 300KHU και
περιβλήµατος τουλάχιστον 1,5 MHU. Θα αξιολογηθούν
οι υψηλότερες τιµές. (Σ.Β.4%)
Ρυθµός Θέρµο-απαγωγής ανόδου τουλάχιστον
80KHU/min. (Σ.Β.3%)
Α.4.Ακτινοδιαγνωστική τράπεζα (Συντελεστής
βαρύτητας Σ.Β.4%)
Μέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ασθενούς τουλάχιστον
210 Kgr σε οποιοδήποτε σηµείο, και σε πλήρη έκταση µε
δυνατότητα κινήσεων επί σταθερής, επιδαπέδια
στήριξης, εξεταστικής τράπεζας. (Σ.Β.2%)
∆ιαστάσεις της επιφάνειας της τράπεζας: 220x80 cm
τουλάχιστον.
Πλέουσα επιφάνεια ασθενούς.
Εύρος κατά µήκους κίνησης επιφάνειας τουλάχιστον +/37cm. (Σ.Β.1%)
Εύρος πλάγιας κίνησης επιφάνειας τουλάχιστον +/10cm. (Σ.Β.1%)
Να διαθέτει ηλεκτροµαγνητικά φρένα.
Ηλεκτροκίνητη
µεταβολή
ύψους,
µε
σύστηµα
προστασίας, µε ποδοδιακόπτη ή άλλο σύγχρονο
σύστηµα κίνησης, για εύκολη πρόσβαση των ασθενών
και ελάχιστη απόσταση από το έδαφος έως περίπου
65cm, µικρότερη απόσταση θα εκτιµηθεί επιπλέον.
Υποδοχέας ανιχνευτή και αποσπώµενο πλέγµα (grid)
της τάξεως περίπου: 40I/cm, R12:1 F110cm ή 40I/cm,
R13:92 F115cm ή 80I/cm, R10:1 F120cm (οι µονάδες να
αναφερθούν και στο µετρικό σύστηµα).
Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατου συγχρονισµού
λυχνίας - ανιχνευτή (tracking) για την διατήρηση
σταθερού SID και δυνατότητα αυτόµατης επικέντρωσης.
Α.5. Όρθιο Bucky (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.2%)
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Κλίση τουλάχιστον 90°/15°.
Για την συνδυαστική χρήση του µε τροχήλατα φορεία
και αναπηρικά αµαξίδια.
Εξάρτηµα τοποθέτησης και ακινητοποίησης ασθενούς
για διαδοχικές λήψεις. Να περιλαµβάνονται
χειρολαβές συγκράτησης.
Κατακόρυφη κίνηση µε εξισορρόπηση δια αντίβαρου µε
µηχανικά φρένα τουλάχιστον 140. Θα αξιολογηθεί η
µεγαλύτερη τιµή και η ύπαρξη χειριστηρίων
αµφίπλευρα.( Σ.Β.2%)
Αποσπώµενο πλέγµα (grid) της τάξεως περίπου: R12:1,
40 I/cm,F180cmή R13:92, 40 I/cm,F180cm (οι µονάδες
να αναφερθούν και στο µετρικό σύστηµα).
Κατάλληλο για τοποθέτηση σταθερού ή ασύρµατου
ανιχνευτή. Πολλαπλών θαλάµων ιονισµού.
Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατου συγχρονισµού
λυχνίας - ανιχνευτή (tracking) για την διατήρηση
σταθερού SID και δυνατότητα αυτόµατης επικέντρωσης.
Α.6.Ένας (1) σταθερός ψηφιακός ανιχνευτής για
τραπέζι και Bucky και ένας (1) ασύρµατος ανιχνευτής
για ελεύθερες λήψεις.
α.
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας
Σ.Β.12%)
i.

Τεχνολογία άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης
τεχνολογίας, Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

ii.

Σπινθηριστής Ιωδιούχου Καισίου (CSI). Να
αναφερθεί προς αξιολόγηση.

iii.

Οι δύο ανιχνευτές να είναι σταθερού µεγέθους
ενεργού πεδίου της τάξεως 43x43cm
τουλάχιστον.

iv.

Μέγεθος pixel 150 µm (pixelpitch) ή µικρότερο.
Θα αξιολογηθεί το µικρότερο µέγεθος.( Σ.Β.2%)

v.

Η διακριτική ικανότητα να είναι τουλάχιστον
3lp/mm. (Σ.Β.3%)

vi.

Μετατροπή ADconversion της τάξεως των 14bits
τουλάχιστον.

vii.

Μήτρα εικόνας >2.800 x2.800 pixel τουλάχιστον.
(Σ.Β.3%)

viii.

Το DQE≥70% σε 0lp/mm και το MTF≥35% σε
2lp/mm. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.
(Σ.Β.3%)

54

20PROC007225015 2020-08-26
ix.

Μικρός χρόνος µεταξύ λήψεων τουλάχιστον
15sec. (Σ.Β.1%)

b. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ
βαρύτητας Σ.Β.13%)

(Συντελεστής

i.

Τεχνολογία άµορφης σιλικόνης ή αντίστοιχης
τεχνολογίας. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.

ii.

Σπινθηριστής Ιωδιούχου Καισίου (CSI). Να
αναφερθεί προς αξιολόγηση.

iii.

Ο ανιχνευτής να είναι σταθερού µεγέθους
ενεργού πεδίου της τάξεως 35x43cm
τουλάχιστον. Θα αξιολογηθεί η µεγαλύτερη
διάσταση. (Σ.Β.2%)

iv.

Μέγεθος pixel 100 µm (pixelpitch) ή µικρότερο.
(Σ.Β.3%)

v.

Η διακριτική ικανότητα να είναι τουλάχιστον
5lp/mm.( Σ.Β.2%)

vi.

Μετατροπή ADconversion της τάξεως των 16bits
τουλάχιστον.

vii.

Μήτρα εικόνας >3.000x4.000 pixel τουλάχιστον.
Θα αξιολογηθεί ο µεγαλύτερος αριθµός pixel.
( Σ.Β.2%)
Το DQE≥70% σε 0lp/mm και το MTF≥ 35% σε
2lp/mm. Να αναφερθεί προς αξιολόγηση.
( Σ.Β.2%)

viii.

ix.

Να διαθέτει µπαταρία ιόντων λιθίου (Li-ion) µε
αυτονοµία τουλάχιστον τριών ωρών ή 1200
εκθέσεων. Να συνοδεύεται από δεύτερη
µπαταρία και φορτιστή. Η φόρτιση της
µπαταρίας να µην υπερβαίνει τις τρεις ώρες.(
Σ.Β.2%)

x.

Το βάρος του ανιχνευτή να µην ξεπερνάει τα
τέσσερα κιλά.

Α.7.Σταθµός λήψης αποθήκευσης & επεξεργασίας
ψηφιακών εικόνων (Συντελεστής βαρύτητας 3%)
Λειτουργικό παραθυρικού περιβάλλοντος. Ενδείξεις και
πληροφορίες για τον ασθενή και τη διαδικασία πριν την
έκθεση σε ακτινοβολία.
Πρωτόκολλο
καθοδηγούµενων
λήψεων
-
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προκαθορισµένες παράµετροι της γεννήτριας κ.λ.π.
βασισµένες
σε
τµήµατα
του
σώµατος
συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων APR και
των ρυθµίσεων AEC µε δυνατότητα χειροκίνητης
παράκαµψης.
Σύστηµα προστασίας των ιατρικών δεδοµένων του
συστήµατος µέσω του προφίλ χρήστη µε βάση το
όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Να
αναφερθεί προς αξιολόγηση.
Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής
ευκρίνειας, της τάξεως των 3MP), τουλάχιστον 21''.
Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστικού
συστήµατος (επεξεργαστής, ταχύτητα, λειτουργικό
περιβάλλον) µε µνήµη RAM µεγαλύτερη από 4GB.
Αποθήκευση τουλάχιστον 10.000 εικόνων σε σκληρό
δίσκο 500GB τουλάχιστον.
Σετ εργαλείων για επεξεργασία εικόνας.
Επεξεργασία εικόνας:
 Φωτεινότητα / αντίθεση / ρύθµιση
πολυπλοκότητας
 Περιστροφή εικόνας
 Ψηφιακά διαφράγµατα
 Σχολιασµός / εργαλεία µέτρησης
 Απεικόνιση πολλαπλών εικόνων
Να υποστηρίζει τη δυνατότητα λήψης δύο
ακτινογραφικών εικόνων (λήψη εικόνας σε υψηλά και
χαµηλά kVp) και µε κατάλληλο λογισµικό τη δυνατότητα
δηµιουργίας δύο εικόνων, για την ανάδειξη µαλακών
µορίων όπως επίσης και οστών.
Το σύστηµα να είναι απαραίτητα αρχιτεκτονικής
παραθυρικού σχεδιασµού ώστε να επιτρέπει την
επικοινωνία µε το σύστηµα HIS/RIS του Νοσοκοµείου µε
ασφάλεια.
Βάση δεδοµένων µε δυνατότητα προγραµµατισµού
περιστατικών και για σχετική διαχείριση εξετάσεων.
DICOM 3.0 (CD-R/DVD-R)
DICOM3.0 SCU
DICOM 3.0 εκτύπωση µε όλους τους εκτυπωτές films
Α.8. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ - 2ος ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &
∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (Συντελεστής βαρύτητας Σ.Β.3%)
Υπολογιστικό Σύστηµα για επεξεργασία και αποθήκευση
ψηφιακών ακτινογραφιών (να περιγραφεί λεπτοµερώς).
Monitor απεικόνισης ψηφιακών ακτινογραφιών (υψηλής
ευκρίνειας, της τάξεως των 3MP), τουλάχιστον 19''.
Λογισµικό επεξεργασίας &µετρήσεων (να περιγραφεί
λεπτοµερώς).
Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 2ΤΒ, για αποθήκευση
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εικόνων(να αναφερθεί προς αξιολόγηση).
Σύστηµα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε µέσα
αποθήκευσης (CD ή DVD).
∆υνατότητα επικοινωνίας µε εκτυπωτή films.
∆υνατότητα επικοινωνίας µε PACS/RIS.
DICOM 3.0 (Εκτύπωση, αποθήκευση, δεσµευµένη
αποθήκευση, λίστα εργασίας, MPPS&Worklist).
Το
σύστηµα
να
είναι
απαραίτητα
ανοικτής
αρχιτεκτονικής ώστε να επιτρέπει και να διευκολύνει
απροσπέλαστα την επικοινωνία µε το σύστηµα HIS/RIS
του Νοσοκοµείου.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Σ.Β.30%

Χρόνος Παράδοσης. (Σ.Β.2%)
Εγγύηση-Συντήρηση. (Σ.Β.15%)
Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας-συντήρησης
για (5) έτη από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του
µηχανήµατος.
Η
εγγύηση
καλής
λειτουργίας
περιλαµβάνει όλες τις εργασίες προληπτικής και
επανορθωτικής
συντήρησης
και
επισκευής
µε
ανταλλακτικά. Θα αξιολογηθεί η επιπλέον παροχή
εγγύησης πέραν της πενταετίας.
Να κατατεθεί µετά την λήξη της πενταετούς εγγύησης
πρόγραµµα µε ετήσιο κόστος δαπάνης που θα αφορά
την προληπτική συντήρηση µε ανταλλακτικά.
Θα αξιολογηθεί η οικονοµικότερη προσφορά. (Σ.Β.5%)
Ανταλλακτικά για 10 χρόνια
∆έσµευση παροχής ανταλλακτικών και τεχνικής
υποστήριξης για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την
παράδοση του εξοπλισµού.
Εξουσιοδοτηµένα
(Σ.Β.6%)

Συνεργεία

Τεχνικής

Υποστήριξης.

Άµεση υποστήριξη εντός 24 ωρών. Οι εταιρείες που δεν
διαθέτουν µόνιµα οργανωµένο τµήµα τεχνικής
υποστήριξης στη Β. Ελλάδα να αναλύσουν πως θα
ανταποκρίνονται
άµεσα
στις
ανάγκες
του
Νοσοκοµείου. Ο προµηθευτής υποχρεώνεται να
εκτελέσει πλήρως τις εγκαταστάσεις των µηχανηµάτων
και να τα παραδώσει έτοιµα για λειτουργία έχοντας
πραγµατοποιήσει όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες
όπως εγκατάσταση, εκπαιδεύσεις µε δικό του
επιστηµονικό, τεχνικό, εκπαιδευµένο, ειδικευµένο και
ασφαλισµένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά
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ευθύνη, σύµφωνα µε τους τεχνικούς & επιστηµονικούς
κανόνες, τους κανονισµούς του ελληνικού κράτους, µε
τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και
τέλος τις οδηγίες των αρµοδίων υπηρεσιών του φορέα,
στο χώρο που διαθέτει.
Εκπαίδευση προσωπικού (Σ.Β.2%).
Αφορά την πλήρη εκπαίδευση των χειριστών στη
λειτουργία τους και των τεχνικών στη λειτουργία, βασική
συντήρηση και προγραµµατισµό τους. Η εκπαίδευση
να γίνει χωρίς καµία πρόσθετη επιβάρυνση για το
ίδρυµα. Να αναφερθεί ο χρόνος και η διάρκεια της
εκπαίδευσης προς αξιολόγηση. Ο ανάδοχος θα
αναλάβει να εκπαιδεύσει το προσωπικό του
ακτινολογικού τµήµατος όσον αφορά την χρήση και
συντήρηση των µηχανηµάτων. Κατά τη διάρκεια της
εγγύησης αλλά και εντός της δεκαετίας θα παράσχει
επιπλέον µία ανάλογη εκπαίδευση ύστερα από αίτηµα
του φορέα χωρίς την καταβολή πρόσθετης αµοιβής για
τυχόν επανάληψη της εκπαίδευσης µεταγενέστερα προς
εκπαίδευση νέου προσωπικού. Πλήρες εγχειρίδιο µε
σαφείς οδηγίες χρήσεως (usermanual) στην Αγγλική
γλώσσα κατά προτίµηση και στην Ελληνική γλώσσα
(επίσηµη µετάφραση) σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
θα παραδοθεί στο Τµήµα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διεθνείς
ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και να διαθέτει
απαραιτήτως το σήµα CE. Ο οίκος κατασκευής των
προσφερόµενων ειδών πρέπει να έχει πιστοποιηµένο
σύστηµα ποιότητας κατά ISO.
Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει
πιστοποίηση ISO 9001:2015 και ISO 13485:2012
σύµφωνα µε την Υ.Α ∆Υ8δ/1348/04 που αφορά στη
διακίνηση
και
την
τεχνική
υποστήριξη
ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Πιστοποίηση ορθής
διαχείρισης ISO 14001:2015 ή αντίστοιχη, εφόσον
πρόκειται να διαχειριστούν είδη ιατροτεχνολογικού
εξοπλισµού προς αποκοµιδή και απόρριψη.
Να υποβληθεί Πιστοποιητικό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης
µε το οποίο να βεβαιώνεται ότι ο συµµετέχον στον
διαγωνισµό προµηθευτής υπάγεται σε πρόγραµµα
εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.∆.
117/2004(ΦΕΚ 82 Α) και Π.∆. 15/2006(ΦΕΚ 12 Α) σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/108.
Στη στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» πρέπει να συµπληρωθεί υποχρεωτικά η λέξη «ΝΑΙ» που σηµαίνει ότι
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αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική.
Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τους απαράβατους όρους απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του αναδόχου που µπορεί να έχει τη µορφή
ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά .
Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρµόδια
Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης (ιδιαίτερα αν
αυτή αποτελεί ελάχιστη).
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε Παράρτηµα της Τεχνικής
Προσφοράς το οποίο θα περιλαµβάνει αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών ή αναλυτικές
τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισµού , υποστήριξης κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου
Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του Παραρτήµατος
καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχοµένων του.
Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι
κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα
στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία
και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συµµόρφωσης, στην οποία καταγράφεται
η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18)
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ΠΑΡ ΑΡΤ ΗΜΑ

ΣΤ’

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προµήθεια δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή
συντήρηση, για τις ανάγκες της Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας

ΜΕΤΑΞΥ
ΤΗΣ ΥΓ.Μ.ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΑΙ
[ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ]

ΑΡΘΡΟ 1: Ορισµοί
Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ και έχουν
την έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα:
Ανάδοχος
Αναθέτουσα Αρχή
Κύριος του Έργου

Ο προσφέρων που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και
θα υλοποιήσει το σύνολο της προµήθειας.
Η Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας η οποία θα υπογράψει µε τον
Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση της Προµήθειας.
Η Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας

Αντίκλητος ή
Εκπρόσωπος

Το πρόσωπο που ο Οικονοµικός Φορέας (υποψήφιος Ανάδοχος) µε
έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία
του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός
τηλεφώνου, fax κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες
επικοινωνίας της Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας
µε αυτόν.

∆ιακήρυξη

Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους υπόψη
Οικονοµικούς Φορείς (υποψήφιους Αναδόχους) από την Αναθέτουσα
Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις
µε βάση τις οποίες διενεργείται η διαδικασία του διαγωνισµού.

Επιτροπή
διενέργειας
Α.Ε.Π.Π.
ΕΠΠ
Προµήθεια
Προϋπολογισµός

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβαλλόµενες προσφορές και εισηγείται
σχετικά στο φορέα.
Αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας
Το σύνολο της υπό ανάθεσης προµήθειας.
Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την
υλοποίηση της Προµήθειας.
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Σύµβαση

Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
για το σύνολο της προµήθειας, δηλαδή µεταξύ της Υγ. Μ. Βέροιας του
Γ. Ν. Ηµαθίας
ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της
προµήθειας που θα επιλεγεί.

Συµβατικά τεύχη

Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Υγ. Μ. Βέροιας και του Αναδόχου,
καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και
περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος :
α. τη Σύµβαση,
β. την Απόφαση Κατακύρωσης
γ. την Προσφορά του Αναδόχου και,
δ. τη ∆ιακήρυξη.

Συµβατική Τιµή

Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης.

ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης
Με την παρούσα, η Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας αναθέτει και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ
αναλαµβάνει, έναντι της αµοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην εκτέλεση της Προµήθειας
δύο (2) Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση ,για τις ανάγκες
της Υγ. Μ. Βέροιας του Γ. Ν. Ηµαθίας .Η προµήθεια των Ψηφιακών Ακτινολογικών
Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, σε συνδυασµό µε τους όρους της υπ’ αριθµ. …..
,……/……./2020
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και της υπ’ αριθµ. [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.] απόφασης
κατακύρωσης του Νοσοκοµείου.
Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης είναι η προµήθεια και εγκατάσταση δύο (2)
Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε πενταετή συντήρηση για την Υγ. Μ. Βέροιας
του Γ. Ν. Ηµαθίας, σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ 4/2020 ∆ιακήρυξης τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Η Υγ. Μ. Βέροιας του Γ.Ν. Ηµαθίας που εδρεύει στην Βέροια, Περιοχή Ασωµάτων µε
ΑΦΜ:………….. και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η
Αναθέτουσα Αρχή»
και αφετέρου
Η εταιρία µε την επωνυµία ………………………………..που εδρεύει στην
…………………………………….έχει αριθµό φορολογικού µητρώου……………………………..
υπάγεται στη ∆ΟΥ ……………………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ.
……………………………………………………………………….της εταιρίας, σύµφωνα µε το
…………………………….και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως
«ο Ανάδοχος»
ΑΡΘΡΟ 3: ∆ιάρκεια της Σύµβασης
Ως ηµεροµηνία έναρξης της υλοποίησης της προµήθειας ορίζεται η ηµεροµηνία
υπογραφή της παρούσας σύµβασης της Προµήθειας από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η
Προµήθεια πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) µηνών από την υπογραφή της
σύµβασης. Η διάρκεια σύµβασης ορίζεται από …………έως …………………
ΑΡΘΡΟ 4: Τόπος & χρόνος παράδοσης – παραλαβής & εγκατάστασης
Η παράδοση του µηχανήµατος θα γίνει µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου
στους χώρους του εκάστοτε Νοσοκοµείου για το οποίο προορίζεται κάθε µηχάνηµα
σύµφωνα µε τους όρους της αριθµ.. 4/2020 ∆ιακήρυξης. Σε περίπτωση µη έγκαιρης
παράδοσης του µηχανήµατος θα επιβληθούν στον Προµηθευτή κυρώσεις σύµφωνα µε
την κείµενη Νοµοθεσία.
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ΑΡΘΡΟ 5: Τεχνικές Προδιαγραφές
Το προς προµήθεια είδος θα είναι σύµφωνα µε την Τεχνική Προσφορά της Προµηθεύτριας
σε συνδυασµό µε τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθµ. 4/2020
∆ιακήρυξης, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.
ΑΡΘΡΟ 6: Επιτροπή παραλαβής της Προµήθειας
Η παραλαβή της προµήθειας των Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτηµάτων µε
πενταετή συντήρηση θα γίνει από αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής της Προµήθειας που
συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε πλήρως στους όρους
της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι
αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα της προµήθειας.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η παραλαβή της εν
λόγω προµήθειας, µε έκπτωση επί της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης,
η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή της προµήθειας
και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα
στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο
µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του
αναδόχου, πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη
των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 7: Συµβατικό Τίµηµα
Το συνολικό ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ για την Προµήθεια της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ ανέρχεται
σε Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ]. [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], πλέον ΦΠΑ 24%
Ευρώ [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €], ήτοι συνολικά Ευρώ
[ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ] και λεπτά [ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ], [ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ €].
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την εκτέλεση της ΣΥΜΒΑΣΗΣ θεωρώντας το συµβατικό
αντάλλαγµα επαρκές, νόµιµο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειµένου της παρούσας.
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι ενδεχόµενες αµοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ για την εκτέλεση της Προµήθειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του
Νοσοκοµείου.
ΑΡΘΡΟ 8: Τρόπος πληρωµής
Η αµοιβή θα καταβληθεί στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα
σύµβαση και την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.
Η πληρωµή της αξίας της Προµήθειας θα γίνει σε ευρώ, µε χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής στο όνοµα του δικαιούχου [Ή ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
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ΕΝΩΣΗΣ/ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ], µε την απαραίτητη προσκόµιση όλων των νοµίµων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωµής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, και σε χρόνο
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών
χρηµατικών ενταλµάτων, σε βάρος της αριθ. …… σύµβασης,
Επί της Συµβατικής Τιµής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν το Ανάδοχο
ως εξής:
 για την Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (0,07%), χαρτόσηµο (3% επ’ αυτού) και
ΟΓΑ χαρτοσήµου (20% επί του χαρτοσήµου), (άρθρο 375, α/α 7),
 για την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (0,06%), χαρτόσηµο (3% επ’ αυτού)
και ΟΓΑ χαρτοσήµου (20% επί του χαρτοσήµου), (άρθρο 350 παρ.3), (απόφαση 1191 –ΦΕΚ
969/Β/2017),
 υπέρ ∆ηµοσίου (0,02%), χαρτόσηµο (3% επ’ αυτού) και ΟΓΑ χαρτοσήµου (20% επί του
χαρτοσήµου), (άρθρο 36, παρ.6).
Από την πληρωµή παρακρατούνται οι τυχόν ποινικές ρήτρες-εκπτώσεις και φόρος 4% για
προµήθεια.
Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν έχει καµία απαίτηση κατά του
Νοσοκοµείου για δαπάνες τις οποίες πραγµατοποίησε κατά την εκτέλεση της Προµήθειας
ή εξ αφορµής αυτής.
ΑΡΘΡΟ 9: Τροποποιήσεις – Προσθήκες
Οι όροι της παρούσας σύµβασης τροποποιούνται, εφόσον το Νοσοκοµείο κρίνει αυτό
απαραίτητο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνήσουν εγγράφως προς τούτο.
Το Νοσοκοµείο µπορεί οποτεδήποτε µέσα στα όρια της σύµβασης να επιχειρήσει
οποιαδήποτε τροποποίηση σε µέρος της Προµήθειας, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι
απαιτούµενες σχετικές εγκρίσεις.
Αν η οποιαδήποτε τροποποίηση συνεπάγεται αύξηση ή µείωση της δαπάνης του
αναδόχου για την εκτέλεση της Προµήθειας, ο ανάδοχος, εφόσον αποδείξει τα σχετικά
ποσά και µετά από την έγκριση αυτών από το Νοσοκοµείο, αλλάζει το συµφωνηµένο
τίµηµα κατά το σύνολο αυτής της αύξησης ή µείωσης και λαµβάνει τόση µετάθεση για την
εκτέλεση της Προµήθειας όση αποδεικνύει ο ανάδοχος και αποδέχεται το Νοσοκοµείο ότι
απαιτείται λόγω της τροποποίησης.
ΑΡΘΡΟ 10: Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 5% της
συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο κατά τρεις (3)
µήνες από το συνολικό συµβατικό χρόνο. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου, η
παραπάνω εγγύηση παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα. (Η εγγύηση καλής
εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συµπληρωµένη σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Γ΄).
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προµήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν
απαιτήσεων από
τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου
υλοποίησης της Προµήθειας, η Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα.
ΑΡΘΡΟ 11: Υπεργολαβίες
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.Β του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 12: Όροι Εκτέλεσης της Προµήθειας
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.Η του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης.
ΑΡΘΡΟ 13: Εµπιστευτικότητα
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.Θ του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
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ΑΡΘΡΟ 14: Κυριότητα
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ. του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 15: Πτώχευση
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.Α. του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 16: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.Β. του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 17: Εκτέλεση της σύµβασης
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.Γ. του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 18: Ανωτέρα βία
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Κ.∆. του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 19: Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
(Όπως περιγράφονται στην παράγραφο Ι.∆. του Παραρτήµατος Β’ της διακήρυξης).
ΑΡΘΡΟ 20: Καταγγελία σύµβασης
Η Αναθέτουσα αρχή µπορεί να καταγγείλει µονοµερώς, τηρουµένων των κείµενων διατάξεων,
την σύµβαση εφόσον:
 η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση κατά την έννοια της παρ. 4 του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,

 εάν ο ανάδοχος τελούσε κατά τον χρόνο ανάθεσης της σύµβασης σε µία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στη παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και ως τούτου
θα έπρεπε να έχει αποκλεισθεί και


η σύµβαση δεν έπρεπε να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης
των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωρισθεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 21: Τροποποιήσεις
Η σύµβαση, µπορεί να τροποποιηθεί, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου
(άρθρο 201 του Ν. 4412/2016) χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης στις ακόλουθες
περιπτώσεις:

Όταν προβλέπεται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα
αρχικά έγγραφα στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιµών
ή προαιρέσεων, ανεξαρτήτως χρηµατικής αξίας. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το
αντικείµενο και τη φύση των ενδεχοµένων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων καθώς και τους
όρους ενεργοποίησης.

Για συµπληρωµατικές υπηρεσίες ή αγαθά από τον αρχικό ανάδοχο, τα οποία
κατέστησαν αναγκαία και δεν περιλαµβάνονται στην αρχική σύµβαση υπό τις
αναφερόµενες στο άρθρο 132 παρ.1 περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) του Ν. 4412/2016.
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης. (άρθρο 132
του Ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού
της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 22: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ιαιτησία
Η σύµβαση διέπεται από την Ελληνική νοµοθεσία.
Κάθε διαφορά που θα προκύψει µεταξύ του Νοσοκοµείου και του Αναδόχου, η οποία θα
αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρµογή ή γενικά στις σχέσεις των συµβαλλοµένων µερών
που δηµιουργούνται από τη Σύµβαση, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Βέροια αρµόδια
∆ικαστήρια, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
∆εν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες περιπτώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να
προβλεφθεί στη Σύµβαση προσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία
σύµφωνα πάντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν
επέλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά
δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.
Εκτός από τους ειδικά αναφερόµενους όρους της παρούσας σύµβασης, το κείµενο της
οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως
καταδήλων σφαλµάτων ή παραδροµών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόµενα
κείµενα µε την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας:
α.
η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ
β.
η [ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ] απόφαση κατακύρωσης αποτελεσµάτων
∆ιαγωνισµού γ.
η από [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ] ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
δ.
η……………………………………………. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ της Υγ. Μ. Βέροιας του
Γ.Ν. Ηµαθίας »
ΑΡΘΡΟ 23: Λοιποί Γενικοί όροι
Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύµβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τοµείς περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού
δικαίου,
που έχουν
θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,
δυνάµει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/2016 να υποβάλει
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του
φορέα που εκτελεί – διοικεί τη σύµβαση, µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση
του αρµόδιου συλλογικού οργάνου (άρ. 205 του Ν. 4412/2016). Η εν λόγω απόφαση δεν
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 24: Γλώσσα της Σύµβασης
Η σύµβαση συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.
Σε περίπτωση που ζητηθεί από τον ανάδοχο η σύνταξη της σύµβασης και σε άλλη
γλώσσα, ο ανάδοχος αναλαµβάνει µε ευθύνη και έξοδά του την επίσηµη µετάφραση του
Ελληνικού κειµένου.
Μεταξύ των δύο κειµένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείµενο, το
οποίο και κατισχύει σε κάθε περίπτωση.
Η παρούσα σύµβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόµιµα από τους
συµβαλλόµενους σε τρία (3) πρωτότυπα. Από τα τρία (3) πρωτότυπα, τα δύο κατατέθηκαν
στο Νοσοκοµείο, και ένα έλαβε ο ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)
To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ) Μέσω της ειδικής πλατφόρµας της ηλεκτρονικής
υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ δίνεται η δυνατότητα για την σύνταξη και
διαχείριση του, το οποίο µπορεί να εξαχθεί, να αποθηκευτεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά µέσω της
διαδικτυακής πύλης.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
1) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) ∆ηµιουργεί στο διαδικτυακό τόπο
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για την συγκεκριµένη
διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δηµιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε µορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιµο.
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗ∆ΗΣ µαζί µε τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
(2) Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και
να µεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το
αρχείο του συγκεκριµένου ΕΕΕΣ του διαγωνισµού που «κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συµπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ηµεροµηνία και τον τόπο
σύνταξης.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εµφανίζεται σε εκτυπώσιµη µορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του σε µορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί ως
αρχείο PDF µέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωµατωµένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). ∆ιαφορετικά,
µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραµµα δηµιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται
δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ µπορεί να εκτυπωθεί από κάθε
φυλλοµετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόµη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε µορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς του µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής.

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε µε τη χρήση του αρχείου .pdf είτε
µε την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δηµιούργησε.
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