ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 1816 / 25.02.2016

για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΧΑΙΑΣ (Οργανικής Μονάδας
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
--------------------------------------6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

Αίγιο 25 / 02 /2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1816

Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Γρ. Προμηθειών)
Ταχ. Δ/νση: Άνω Βουλωμένο
Τ.Κ.: 25100 ΑΙΓΙΟ
Πληροφορίες : Π. Φράγκος
Λ. Βασιλόπουλος
Τηλ: 26910 59438
26923 60103 & 26923 60128
Fax : 26910 21705
E-mail: logistirio3@gnaigio.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1.1Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/14-09-95) «Προσαρμογή όπως Ελληνικής Νομοθεσίας περί
Προμηθειών του Δημοσίου όπως το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
105/00 (ΦΕΚ 100/Α/17-03-00).
1.2Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-95) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων».
1.3Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) Άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
1.4Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
1.5Του Ν. 2955/01 (ΦΕΚ 256/Α/02-11-01) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών Μονάδων
Υγείας των ΠΕ.Σ.Υ.Π. και άλλες διατάξεις».
1.6Του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ 237/Α/22-10-98) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων άλλες Περιφέρειες και
την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
1.7Του Ν. 3527/07 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ Νομικών προσώπων εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.8Του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Ε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις».
1.9Του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-05) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Του Ν. 2889/2001
(ΦΕΚ 37/Α/02-03-01) «Βελτίωση και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
1.10Του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων Εποπτευομένων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
1.11 Το άρθρο 27 Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ 128/Α/03-08-2010)

1.12 Τo άρθρο 24 τoυ Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από
εμπορικές Επιχειρήσεις» όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.4172/2013 άρθρο 62, 64 παρ.2
αντίστοιχα.
1.13 Του Ν.496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ
Α΄ 204/19-7-1974).
1.14 Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α΄ 45/9-3-1999).
1.15 Του Π.Δ 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-62000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
(ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-2003
1.16 Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και
την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 202/19-8-2005).
1.17 Του Ν. 3438/2006 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α΄ 33/14-2-2006) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».
1.18 Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/20-3-2007).
1.19 Του Ν. 3886/2010 Περί Δικαστικής προστασίας, κατά το στάδιο που προηγείται της
σύναψης Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών με τις
Οδηγίες 89/665 ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ και 2007/66/ΕΚ (ΦΕΚ Α’ 173/30-09-2010), όπως ισχύει.
1.20 Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 112/13-07-2010).
1.21 Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 31/Α’/01-03-2011)
1.22 Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 204/15-09-2011).
1.23 Του Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο Μισθολόγιο-βαθμολόγιο
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’ 226/27-10-2011).
1.24 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
1.25 Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…… και
άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
1.26 Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α’/16-3-2007), περί προσαρμογής της με
αριθμό 2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης
Μαρτίου 2004 (EL 134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

1.27 Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α’/ 28-09-1999), περί Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις,
άρθρο 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α’ 242 / 11-10-2002) και 9 Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ Α’ 329 /24-12-2002) και όπως το άρθρο
αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.
1.28 Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α160/08-08-14 ) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την υπ’ αριθμ. 36η/ 02-12-2015 θέμα 1ο απόφαση Δ.Σ για την προκήρυξη διενέργειας
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων.
2.2.

Την υπ΄αριθμ. 36η/02-02-2016 απόφαση του Διοικητή για επαναπροκήρυξη του

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οδοντιατρικού εξοπλισμού της Α.Ο.Μ
Καλαβρύτων.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου

Μειοδοτικού

Διαγωνισμού

για

την

<<

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΜΙΑΣ

(1)

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ» για τις ανάγκες του Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας (ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ).
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 9.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ
Ήτοι:
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οργανική
Μονάδα Αιγίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Οργανική Μονάδα

ΤΕΤΑΡΤΗ

Αιγίου

& ώρα 14:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΠΕΜΠΤΗ
& Ώρα 12:00

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το
διαγωνισμό.
Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί
 στο πρόγραμμα Διαύγεια
 στο ΚΗΜΔΗΣ
 στην ηλεκτρονική σελίδα του Νοσοκομείου: www.gnaigio.gr
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή
ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται
στη συνέχεια της παρούσας.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Μέρη και Παραρτήματα που
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
-ΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
α/α

Κ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ
Δ.Ι.Υ

ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚOY

ΕΙΔΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Οδοντιατρική Έδρα)
ΚΑΕ

7131

9.500,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΟ:

CPV

33130000-0

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Τακτικός προϋπολογισμός του Γ. Ν. Ανατολικής
Αχαΐας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οργανική Μονάδα Καλαβρύτων ( Καλάβρυτα)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαθέσιμος ολόκληρο το 24ωρο αν χρειαστεί

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οργανική Μονάδα Αιγίου (Άνω Βουλωμένο
Αιγίου)

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη Τιμή

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΧΙ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

5 % ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΦΠΑ)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκατόν είκοσι (120) ημέρες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Έως την παράδοση και τιμολόγηση των ειδών
από τον ανάδοχο.

ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Αντικείμενο της Διακήρυξης

Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΔΡΑΣ
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην τεχνική περιγραφή της Διακήρυξης μέρος Ε της παρούσας.
2. Τρόπος Λήψης Εγγράφων Διαγωνισμού
Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου: www.gnaigio.gr. Σε
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή
του και κατ’ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, μπορεί, με δική του ευθύνη, να
ενημερώνει με τα στοιχεία του (επωνυμία, διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, αρ. fax, e-mail, κ.τ.λ.)
το Νοσοκομείο με e-mail, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν
διευκρινίσεων επί του διαγωνισμού.
3. Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον
φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».



Ο πλήρης τίτλος του Υπηρεσίας: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ».



Ο αριθμός και το θέμα της Διακήρυξης.



Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.



Τα στοιχεία του αποστολέα.

Εντός του παραπάνω κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται τα εξής:
 Φάκελος

Δικαιολογητικών

Συμμετοχής

με

την

ένδειξη

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» με όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο αυτό δικαιολογητικά και
στοιχεία
 Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με όλα τα
τεχνικά και λοιπά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και
ένα αντίγραφο).
 Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τα
οικονομικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο (2) αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα
αντίγραφο).
Οι τρεις παραπάνω φάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου
όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές
ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν
υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει
την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή
διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των
προσφορών.
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη ( αρ. πρωτοκόλλου ) , με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση
ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα
αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της
προθεσμίας που καθορίζεται από τη Διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
4. Υποβολή Στοιχείων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά, μαζί με την προσφορά τους:
1.1 Φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, ο οποίος θα περιέχει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
Α. Έλληνες πολίτες
α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο
διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
Βεβαίωση από το οικείο Επιμελητήριο, με την οποία θα πιστοποιείται η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει ( Ν.4250/2014 ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-14 & ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342). Η
ημερομηνία υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει ή να προηγείται της ημερομηνίας
υποβολής της προσφοράς όπου να:
i.
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
ii.
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
 για κάποιο από τα ακόλουθα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- δωροδοκία
- απάτη

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- υπεξαίρεση
- εκβίαση
- πλαστογραφία
- ψευδορκία
- δωροδοκία
- δόλια χρεοκοπία
 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
iii.
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες δεν τελούν:
 Σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της
χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
 Σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε διαδικασία θέσης
σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις
διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.
iv.
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες είναι:
 ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).
 φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
v.
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
προσφέροντες είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό
επάγγελμά τους.
vi.
Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, η
επιχείρησή τους δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης,
ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής
εκκαθάρισης.
vii.
Να δηλώνονται:
 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα.
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου.
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους
διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
viii.
Να δηλώνεται ότι:
 Ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας
Διακήρυξης.
 Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης,
των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του
διαγωνισμού.
 Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.

Β. Αλλοδαποί
α.α
1.
2.
3.
3.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως
εκάστοτε ισχύει.
Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με
αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό
εκπροσώπησης.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.



1599/1986(Α/75), πρέπει:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι
προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007,
δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1).
 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης
του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ.
1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).
 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77
Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης,
πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας.
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της
παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε
πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος.



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν
τελούν:

1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του
Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και
πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική
διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που
προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του
προσφέροντος


Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.



Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η
επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του
εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό
κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό
ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση
αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.



3.2

Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και
έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης
(δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8
και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με τη
φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και
οικονομική κατάσταση, τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή και
του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, ήτοι:
1. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του
1559/1986, στην οποία θα δηλώνεται:
 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από
σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου
 Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από
τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών ή
κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών,
3. Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης,

4. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των
τριών τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση:

του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό
τομέα

της ημερομηνίας παράδοσης

του ποσού παράδοσης
5. Ότι διαθέτει πιστοποίηση από ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα για τη
διαχείριση της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001 ή
ισοδύναμο.
3.3.
3.4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προσφερόμενου
είδους, κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του π.δ. 118/2007.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως
εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και
ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο ή ορισμένα μόνο από
τα ζητούμενα είδη.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή
ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού.

Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά
α.
α
1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και
Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε.,
Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις
περιπτώσεις Α.Ε.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):
 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων
 ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας
 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή.
 Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από
την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό
πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.
 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής σε Διαγωνισμούς και

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά.
2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.):
 Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού
σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του
τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας.
 Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή
2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με
αυτά που αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται
από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται
η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών
και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που
ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν
εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν
εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό
όρο.
Δ. Συνεταιρισμοί
α.α
1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως
ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα
δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι:
 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο
έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις
υπογράφονται απ’ αυτόν.

Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α
1.

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή,
που συμμετέχει στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το
αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η
ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ
αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει.
1.2. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η
Τεχνική Προσφορά σε δύο ( 2 ) αντίγραφα.

Κάθε αντίγραφο της Τεχνικής προσφοράς, σε έντυπη μορφή εις διπλούν, θα πρέπει να
περιλαμβάνει όσα περιγράφονται στο μέρος Ε της παρούσας διακήρυξης.
Θα αναφέρεται επίσης η πιθανή ημερομηνία παράδοσης του μηχανήματος.
1.3

Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, εντός του οποίου τοποθετείται η Οικονομική

Προσφορά σε δύο ( 2 ) αντίγραφα.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει:
1. Σε έντυπη μορφή εις διπλούν, της οικονομικής προσφοράς στην οποία θα
αποτυπώνονται ακριβώς το είδος και η τιμή συνολικά και για τα δύο (2) συστήματα
σφραγισμένη σε κάθε σελίδα.
5. Αποσφράγιση των Προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12.00 από τριμελή επιτροπή. Οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των
εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά δύναται

να παρευρίσκονται

στην διαδικασία

αποσφράγισης των προσφορών. Κατά την ημέρα αυτή και μόνον αυτή, μπορούν εφόσον το
επιθυμούν να λάβουν γνώση για τα έγγραφα συμμετοχής των συμμετεχόντων.
Η επιτροπή αφού εξετάσει τα δικαιολογητικά-τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφορών,
στη συνέχεια θα προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και θα εντάξει
σχετικό Πρακτικό, το οποίο θα κοινοποιηθεί στο αρμόδιο όργανο προς έγκριση.
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.
6. Αξιολόγηση Προσφορών
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η Χαμηλότερη Τιμή.
Όταν ο προμηθευτής ή ανάδοχος

ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε
περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον
προμηθευτή με την αμέσως επόμενη, και ούτω καθ’ εξής.
7. Αντιπροσφορές
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

8. Εγγυήσεις
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο συμμετέχων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση
καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται κατά την υπογραφή
της σύμβασης.
9. Χρόνος Ισχύος Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120)
ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο
ισχύος μικρότερο του προαναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εάν οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και
αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το
επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
10. Τιμές Προσφορών – Νόμισμα
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) και θα αναγράφονται ολογράφως και
αριθμητικώς. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ με
ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη
επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα
δίδεται σε ξεχωριστή στήλη, σε περίπτωση δε που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα
διορθώνεται από την Υπηρεσία.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν
δίνεται η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα
για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε ανάδοχοι προμηθευτές υποχρεούνται
να παρέχουν αυτά.
ΜΕΡΟΣ Γ : ΣΥΜΒΑΣΗ

11. Σύμβαση
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η
σύμβαση.
Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 23 & 24 του Π.Δ. 118/2007.
Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους, δε
δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή.
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την
υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και τη
Διακήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
Εάν περάσει προθεσμία δέκα (10) ημερών, χωρίς ο ανάδοχος & προμηθευτής δεν
παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγυητική
καλής εκτέλεσης εντός του ανωτέρου χρονικού διαστήματος κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου. Το Δ.Σ του Νοσοκομείου αποφασίζει σε
αυτή την περίπτωση την ανάθεση της σύμβασης στον επόμενο διαγωνιζόμενο. Η απόφαση
αυτή λαμβάνεται εις βάρος του έκπτωτου και θα αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση
κάθε ζημίας του Νοσοκομείου.
12. Χρόνος Ισχύος Σύμβασης
Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι έως την παράδοση των ειδών
από τον ανάδοχο και το αργότερο έως δύο (2) μήνες από την κατακύρωση και ανακοίνωση
του αποτελέσματος.

ΜΕΡΟΣ Δ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

13. Κυρώσεις σε βάρος του προμηθευτή
Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στους Κ.Π.Δ ο προμηθευτής θα βαρύνεται και
για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει, στην υπηρεσία κ.λ.π από τη μη εκτέλεση ή κακή
εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

14. Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται από το Νοσοκομείο εντός εξήντα (60) ημερών από την
υποβολή τιμολογίου και μετά την υπογραφή του σχετικού εντάλματος πληρωμής, και αφού ο
ανάδοχος προσκομίσει:


Τιμολόγιο



Φορολογική Ενημερότητα



Ασφαλιστική Ενημερότητα

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, Ν.4172/2013 ΦΕΚ 167/ Α / 2013 άρθρα 61,62 & 64
όπως εκάστοτε ισχύει).
Στην αμοιβή του Αναδόχου χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις,
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Το Νοσοκομείο επιβαρύνεται με τον ανάλογο ΦΠΑ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07 και στο
Π.Δ.166/2003(ΦΕΚ 138/Α/2003).
15. Ενστάσεις – Προσφυγές
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που
προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).
16. Ποινικές Ρήτρες
Για κάθε ημέρα υπερημερίας, ο προμηθευτής θα υπόκειται σε ποινική ρήτρα όπως
ορίζεται από το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/07. Το ποσό της ποινικής ρήτρας εκπίπτει υπέρ του
Νοσοκομείου κατά την πληρωμή του προμηθευτή.
Μετά την πλήρη εκπνοή των προθεσμιών του χρόνου υπογραφής της σχετικής σύμβασης,
του χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των υλικών, το ΔΣ του Νοσοκομείου δύναται να κηρύξει
έκπτωτο τον προμηθευτή και να επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις κυρώσεις που
ορίζουν τα άρθρα 33 και 34 του Π.Δ. 118/07.
Η κήρυξη του προμηθευτή ως έκπτωτου γίνεται μόνο με απόφαση του ΔΣ του
Νοσοκομείου, χωρίς δικαστική παρέμβαση ή άλλης κρατικής, παραιτουμένου του
προμηθευτή παντός αντιδίκου ή ενδίκου μέσου και της διζήσεως για την προσβολή της
απόφασης.

ΜΕΡΟΣ Ε: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αριθμ. Διακήρυξης 1816 / 25-02-2016
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚOY ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 9.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ.
Οδοντιατρικό μηχάνημα ΕΝΑ ( 1Τεμ.)
Γενικά χαρακτηριστικά:
Το προσφερόμενο οδοντιατρικό συγκρότημα θα πρέπει να είναι καινούργιο, ανθεκτικής
κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, μοντέλο τουλάχιστον τελευταίας τριετίας. Να
συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία και ουσιώδη παρελκόμενα για την ασφαλή και καλή
λειτουργία του.
1. Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος να είναι:
α. Αντοχής και ανοξείδωτα.
β. Ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία αντισκωρικής
προστασίας.
γ. Ικανά να δεχτούν απολύμανση.
2. Όλα τα υλικά κατασκευής του μηχανήματος να είναι αναλλοίωτα από χημικά
αντισηπτικά.
3. Η τροφοδότηση της μονάδας να είναι χαμηλού βολτάζ (24V).
4. Οι ηλεκτροβαλβίδες να είναι ανοξείδωτες, από μπρούντζο και όχι από σίδηρο
5. Oι σωληνώσεις να είναι από ανθεκτικό υλικό TEFLON και όχι από πλαστικό για να
αντέχουν στα άλατα και την καταπόνηση από τις πιέσεις νερού και αέρος.
6. Οι διακόπτες να είναι πλήρως στεγανοποιημένοι, ανθεκτικοί και εργονομικά
τοποθετημένοι για να διευκολύνουν τον γιατρό και τον ασθενή.
7. Ο κορμός του μηχανήματος και το πτυελοδοχείο να ακολουθούν τις κάθετες κινήσεις
της πολυθρόνας.
8. Οι αγωγοί ρεύματος, νερού, πεπιεσμένου αέρα να είναι συγκεντρωμένοι σε ιδιαίτερο
κιβώτιο παροχών τοποθετημένο στο υποπόδιο της έδρας.
9. Όλα τα τμήματα που συγκροτούν το Οδοντιατρικό συγκρότημα να είναι σε σειρά
παραγωγής.
10. Να διαθέτει συλλέκτη αμαλγάματος.
Κύρια τμήματα οδοντιατρικού μηχανήματος:
Α. Έδρα

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Η λειτουργία της να είναι ηλεκτρομηχανική.
Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση και καλή πλευρική στήριξη,
Να διαθέτει ανακλινόμενους βραχίονες στήριξης ασθενούς.
Τα υλικά επένδυσης να είναι μεγάλης αντοχής, να μη φέρουν πτυχές και ραφές ώστε
να επιδέχονται συνεχείς καθαρισμούς και απολύμανση με ισχυρά απολυμαντικά
διαλύματα. Τα υλικά επένδυσης να δύνανται να αντικατασταθούν εύκολα.
Να εκτελεί κινήσεις επάνω και κάτω, εμπρός και πίσω της πλάτης μέχρι οριζοντίωσης
καθώς να μπορεί να λάβει θέση έκτακτης ανάγκης.
Να είναι ικανή να ανυψώσει βάρος 200 κιλών χωρίς πρόβλημα.
Να διαθέτει μνήμες με προγραμματιζόμενες θέσεις εργασίας
Να διαθέτει διακόπτη κινήσεων στο ποδοδιακόπτη και στην εργαλειοφόρο κεφαλή.
Να διαθέτει ερεισικέφαλο το οποίο μπορεί να εκτελεί μετακινήσεις της κεφαλής
αυτόνομες, μεγάλης διαδρομής προς όλες τις κατευθύνσεις και ασφαλίζει τις θέσεις
αυτές.

Β. Προβολέας
1. Να είναι αναρτημένος σε πολύσπαστο αρθρωτό σύστημα με μηχανισμό που
εξασφαλίζει απόλυτη σταθερότητα. Οι κινήσεις να εκτελούνται σε όλους τους άξονες
παρέχοντας δυνατότητα ευχερούς στόχευσης στο πεδίο εργασίας.
2. Να προσφέρει ψυχρό φωτισμό 5000 Κ συγκεντρωτικό. Να είναι σκιαλυτικός, ισχύος
25.000 LUX, με δυνατότητα ρύθμισης της φωτιστικής ισχύος. Να φέρει μηχανισμό
ηλεκτρολογικής ασφάλειας.
3. Να λειτουργεί με διακόπτη (ON-OFF)
4. Να φέρει αποσπώμενα καλύμματα στις χειρολαβές που δύναται να αποστειρωθούν
στον αυτόκαυστο.
Γ. Ταμπλέτα εργαλείων
1. Να διαθέτει διακόπτες μαλακούς (soft touch), για τον έλεγχο του Unit, του
πτυελοδοχείου, του προβολέα και της έδρας.
2. Οι εξωτερικές επιφάνειες της ταμπλέτας να είναι επίπεδες και λείες ώστε να
καθαρίζονται καλύτερα, ενώ οι διακόπτες να είναι τύπου αφής.
3. Τα κορδόνια να είναι σιλικόνης για καλύτερο καθαρισμό και αναρτημένα σε
βραχίονες πάνω από την ταμπλέτα.
4. Να είναι εξοπλισμένη με τα εξής:
-

1 σύνδεση για τουρμπίνα με φως
1 αερο-υδροσύριγγα
1 σύνδεση για luft motor αέρος 20000 στροφών

Δ. Ποδοδιακόπτης
1. Να είναι ανθεκτικής κατασκευής με αντιολισθητική βάση.

2. Να διαθέτει κατά προτίμηση δακτυλιοειδή βραχίονα ώστε να σηκώνεται και να
μετακινείται με το πόδι.
3. Να ενεργοποιεί τα κοπτικά εργαλεία (luftmotor-airotor) της εργαλειοφόρου κεφαλής.
4. Να ελέγχει την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία.
5. Να ελέγχει τις κινήσεις της έδρας.
Ε. Κουτί Κεντρικής Τροφοδοσίας
Το κουτί κεντρικής τροφοδοσίας να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να διαχωρίζονται
πλήρως για λόγους ασφαλείας τα ηλεκτρολογικά από τα υδραυλικά στοιχεία. Επίσης να
περιέχει τα παρακάτω:
1. Κεντρικό διακόπτη (ON-OFF) ο οποίος ελέγχει ταυτόχρονα όλες τις παροχές προς το
οδοντιατρικό συγκρότημα (ρεύμα, νερό, αέρας).
2. Κεραμικό φίλτρο νερού.
3. Φίλτρο αέρα με υδατοπαγίδα και δυνατότητα καθαρισμού και εξαέρωσης.
4. Ρυθμιστή πιέσεως εισόδου προς το οδοντιατρικό συγκρότημα για το νερό και τον αέρα
με αντίστοιχα ενδεικτικά όργανα.
5. Ρυθμιστές πιέσεως διανομής προς τα επιμέρους στοιχεία του συγκροτήματος
(ταμπλέτα και πτυελοδοχείο) για το νερό και τον αέρα με αντίστοιχα ενδεικτικά όργανα.
6. Μετασχηματιστή τροφοδοσίας του συγκροτήματος 220 W-24V.
7. Ασφάλειες χαμηλής τάσεως για το μετασχηματιστή και όλα τα επιμέρους στοιχεία του
συγκροτήματος.
ΣΤ. Ισχυρή χειρουργική ηλεκτρική αναρρόφηση.


Ηλεκτρικό moter αδιάλειπτης λειτουργίας και αποχέτευσης λημμάτων. (Να μην
διαθέτει κάδο λημμάτων)

Ζ.

Χειρολαβές αερότορ με φωτισμό led και κεραμικά ρουλεμάν τεμάχια 1
Χειρολαβές αερότορ χωρίς φωτισμό τεμάχια 4

Η.

Γωνιακή micromotor χωρίς φώς τεμάχια 5
Ευθεία micromotor χωρίς φως τεμάχια : 1
ΕΙΔΙΚΟΙ

1.

ΌΡΟΙ

Τα προσφερόμενα μηχανήματα πρέπει να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία
93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ 2480/94 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-94, ΦΕΚ755/7-10-94 και ΦΕΚ
575/Β/10-10-94).
2.
Για το λόγο αυτό στην προσφορά θα πρέπει να υπάρχει συνημμένο έγκυρο
πιστοποιητικό κοινοποιημένου οργανισμού ή και πρωτότυπα PROSPECTUS από τα
οποία να προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη φέρουν σήμανση CE,. Ο
κατασκευαστικός οίκος και ο προμηθευτής θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν
πιστοποιήσεις κατά ISO 9001 και ISO 13485.
Ειδικότερα ο
προμηθευτής
να
έχει
πιστοποιητικό
συστήματος
ποιότητας
διακίνησης
ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ε3/833/99

(ΦΕΚ1329/Β/29-06-01). Ολα τα παραπάνω θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση των
αντίστοιχων πιστοποιητικών, τα οποία πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά.
3.
Εκπαίδευση προσωπικού (γιατρών - χειριστών) κ.λ.π.
4.
Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) έτη από την παράδοση του
σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας, ως και διασφάλιση παροχής ανταλλακτικών και
αναλωσίμων για δέκα (10) έτη τουλάχιστον, με έγγραφη βεβαίωση του κατασκευαστικού
οίκου ακόμα και στην περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι αντιπρόσωπος του
κατασκευαστικού οίκου.
5.
Κατά την διάρκεια της εγγύησης το Νοσ/μείο δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του
όλου μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα
επιβαρύνεται κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λ.π. εκτός των
αναλωσίμων.
6.
Ο προμηθευτής να προσφέρει οπωσδήποτε και το πρόγραμμα πλήρους συντήρησης
(εργασία και ανταλλακτικά) που εφαρμόζει στα ήδη εγκατεστημένα παρόμοια συστήματα,
για μετά τη λήξη του χρόνου εγγύηση καλής λειτουργίας. Κρίνεται αναγκαία η
προσκόμιση πλήρους τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών και αναλωσίμων.
7.
Κρίνεται αναγκαία η παράδοση των operating και service manual καθώς επίσης
και το πρόγραμμα ελέγχου βλαβών του μηχανήματος κατά την παραλαβή του
μηχανήματος. Για το operating manual να υπάρχει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.
8.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κατάσταση εγκατεστημένων μηχανημάτων
σε Νοσοκομεία, ομοίων με τους προσφερόμενους.
9.
Άμεση τεχνική υποστήριξη εντός 24ώρου.
10. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά και εγκατάσταση όλου του συστήματος.

