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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ

ΜΑΥΙΩΤΙΣΣΘΣ

Ρόλθ

ΚΑΣΤΟΙΑ

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ

52100

Χϊρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικόσ ΝUTS

EL 532

Τθλζφωνο

24673-50626

Φαξ

24673-50657

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο

prom@kastoriahospital.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

ΤΟΛΙΑΔΟΥ Μ.

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.kastoriahospital.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι το Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ (Ν.Ρ.Δ.Δ.) και ανικει ςτο Υπουργείο Υγείασ.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Υγείασ.
Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το Ελλθνικό, Ν. 4412/2016.
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL): μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.
β)Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ: www.promitheus.gov.gr
γ)Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από το γραφείο Ρρομθκειϊν ςτθν προαναφερκείςα
διεφκυνςθ και τθλζφωνο.

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ, με κωδικό
MIS 5007875, Κωδ. ΣΑ ΕΡ0051 και ενάρικμο ζργου ςτο Ρ.Δ.Ε. 2017ΕΡ00510014.
Σφμφωνα με τθν αρικ. 145/31-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔΜ4690ΒΥ-ΣΛΩ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου,
εγκρίκθκε α) θ διενζργεια διεκνοφσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ
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(ςυμφερότερθ προςφορά), ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 192.800,00€ (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.
24%), για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ: «Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του
Γενικοφ Νοςοκομείου Καςτοριάσ», ζργο που ζχει ενταχκεί ςφμφωνα με τθν αρικμ. 2581/10.07.2017
απόφαςθ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα “Δυτικι Μακεδονία” του ΕΣΡΑ 2014-2020, κακϊσ και β) θ ανάλθψθ δθμοςιονομικισ
υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ (νομικι δζςμευςθ) από τον προχπολογιςμό του τρζχοντοσ ζτουσ
(ΚΑΕ 9349 το ποςό των 192.800,00€), τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτθν εκτζλεςθ του εν λόγω
διαγωνιςμοφ.
Σφμφωνα με τθν αρικ. 220/7-12-2017 (ΑΔΑ: 69ΑΔ4690ΒΥ-ΨΨΕ) απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου,
εγκρίκθκε το τεφχοσ δθμοπράτθςθσ – διακιρυξθσ του ανωτζρου διαγωνιςμοφ.
Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ.
ενάρικ. ζργου Ρ.Δ.Ε. 2017ΕΡ00510014)
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο ζργο τθσ ΣΑΕΡ 0051 τθσ Ρράξθσ : «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
«ΔΥΤΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ςτον ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ «ΡΟΩΘΘΣΘ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ
ΤΘΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΙΣΘΣ (ΕΤΡΑ), με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 2581/10-7-2017
(ΑΔΑ: 72ΜΓ7ΛΨ-Σ4Ψ), του ΡΕΙΦΕΕΙΑΧΘ ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ζχει λάβει κωδικό MIS 5007875. Θ
παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΡΔΕ.
Θ επιλζξιμθ δθμόςια δαπάνθ για τον υπολογιςμό τθσ ςτιριξθσ τθσ Ζνωςθσ ανζρχεται ςε 192.800,00€.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι η προμήθεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, για αναβάθμιςη του
παρεχόμενου επιπζδου ιατρικήσ εφαρμογήσ, για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. Καςτοριάσ, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 192.800,00€, με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική
άποψη προςφορά, αποκλειςτικά μόνο βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ (ςυμφερότερη
προςφορά).
Ο χρόνοσ παράδοςθσ ορίηεται ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ
ςφμβαςθσ. Ειδικότερα για το ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μ.Τ.Ν., ςτον χρόνο παράδοςθσ
περιλαμβάνεται θ ολοκλιρωςθ του ςυνόλου των εργαςιϊν προμικειασ, αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ
και παράδοςθσ ςε λειτουργία, εντόσ 2 εβδομάδων ι 14 εργάςιμων θμερϊν από τθν ζναρξθ των
εργαςιϊν και οπωςδιποτε πριν τθ λιξθ των εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτό ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Β’ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ.

Ο ιατροτεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ είναι ο εξισ:
1. ΥΡΕΘΧΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ (1τεμ.)
2. ΥΡΕΘΧΟΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ (1τεμ.)
3. ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ Μ.Τ.Ν. (1τεμ.)
4. ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΩΛΘΝΑΙΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ (2τεμ.)
5. ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΘΕΣΕΩΝ (2τεμ.)
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6. ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (2τεμ.)
7. AMBU (ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΙΟΙΣΜΟΥ ΡΙΕΣΘΣ) (1τεμ.)
8. ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ (1τεμ.)
9. ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΤΟΧΘΛΑΤΘ (1τεμ.)
10. ΣΥΣΚΕΥΘ ΗΥΓΙΣΘΣ-ΑΝΑΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (2τεμ.)

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV):
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΕΙΔΘ
ΥΡΕΘΧΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΥΡΕΘΧΟΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ Μ.Τ.Ν.
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΩΛΘΝΑΙΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΘΕΣΕΩΝ
ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
AMBU (ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΙΟΙΣΜΟΥ ΡΙΕΣΘΣ)
ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ
ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΤΟΧΘΛΑΤΘ
ΣΥΣΚΕΥΘ ΗΥΓΙΣΘΣ-ΑΝΑΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

CPV
33112100-9
33112100-9
33190000-8
33141620-2
33141620-2
39113100-8
33172200-8
33123230-9
33190000-8
38436000-0

Ρροςφορζσ μποροφν να κατατίκενται για το ςφνολο τθσ υπό ανάκεςθ προμικειασ ι και για μζροσ των
υπό προμικεια ειδϊν (αλλά για το ςφνολο τθσ ηθτοφμενθσ ποςότθτασ ανά είδοσ). Ρροςφορζσ που
υποβάλλονται για μζροσ τθσ ηθτοφμενθσ ανά είδοσ ποςότθτασ κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

A/A

ΕΙΔΘ

1
2
3

ΥΡΕΘΧΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΥΡΕΘΧΟΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ Μ.Τ.Ν.
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΩΛΘΝΑΙΩΝ 24
ΘΕΣΕΩΝ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48)
ΘΕΣΕΩΝ
ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
AMBU (ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΥ ΡΙΕΣΘΣ)
ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ
ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΤΟΧΘΛΑΤΘ
ΣΥΣΚΕΥΘ ΗΥΓΙΣΘΣ-ΑΝΑΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΚΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ

4
5
6
7
8
9
10

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘ
Σ

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

ΡΟΫΡΟΛΟΓ
ΡΟΣΟΤΘΤΑ
ΙΣΜΟΣ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
1
44.354,84 €
1
44.354,84 €
1
32.258,06 €

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΡΑ 24%
55.000,00 €
55.000,00 €
40.000,00 €

ΤΕΜ.

2

6.048,39 €

7.500,00 €

ΤΕΜ.

2

8.870,97 €

11.000,00 €

ΤΕΜ.

2

7.258,06 €

9.000,00 €

ΤΕΜ.

1

241,94 €

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

1
1

3.225,81 €
2.822,58 €

4.000,00 €
3.500,00 €

ΤΕΜ.

2

6.048,39 €

7.500,00 €

300,00 €

192.800,00 €
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 192.800,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 155.483,87€, ΦΠΑ 24%: 37.316,13€).
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.

1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1.

2.

του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74/τ. Αϋ/19.05.2017) Συνταξιοδοτικζσ διατάξεισ Δθμοςίου και τροποποίθςθ
διατάξεων του ν. 4387/2016, μζτρα εφαρμογισ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων και μεταρρυκμίςεων,
μζτρα κοινωνικισ ςτιριξθσ και εργαςιακζσ ρυκμίςεισ, Μεςοπρόκεςμο Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ
Στρατθγικισ 2018-2021και λοιπζσ διατάξεισ)
του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε και ιςχφει ζωσ ςιμερα,

3.

του ν.4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι
περίοδο 2007 -2013»,

4.

του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,

5.

του ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,

6.

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

7.

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο»,

8.

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,

9.

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,

10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
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14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
15. του άρκρου 4 του π.δ. 118/2007 (Αϋ150),
16. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν,
17. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
18. του π.δ. 39/2017 «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν»,
19. του π.δ 80/2016 (Αϋ 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”,
20. τθσ με αρικμ. 1191/22-3-2017 (Β 969) Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ,
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων «Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ
διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ
Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (Α.Ε.Π.Π.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παρ.3,
του άρκρου 350 του ν. 4412/2016»,
21. τθσ με αρικμ. 57654/23-5-2017 (Β’ 1781) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (Κ.Η.Μ.ΔΗ..)»,
22. τθσ με αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,

ΤΙΣ ΑΡΟΦΑΣΕΙΣ:
1.

του υπ’ αρικμ. 43936/15-12-2016 εγγράφου τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ ΜακεδονίασΔιεφκυνςθ Τεχνικισ Υπθρεςίασ, «υποβολι αιτθμάτων ζκδοςθσ εγκρίςεων ςκοπιμότθτασ
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ μζςω Ε.Ρ. «Δυτικι Μακεδονία» του ΕΣΡΑ 2014-2020,

2.

τθσ αρικμ. 9/16-1-2017 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ με κζμα
«Ενζργειεσ για ωρίμανςθ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ προμθκειϊν ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ
προχπολογιςμοφ 201.400,00€»,

3.

του υπ’ αρικμ. 909/10-1-2017 εγγράφου τθσ 3θσ Υγειονομικισ Ρεριφζρειασ Μακεδονίασ-Διεφκυνςθ
Τεχνικισ Υπθρεςίασ, «διοικθτικζσ ενζργειεσ για ωρίμανςθ αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ προμθκειϊν
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ»,
του υπ’ αρικμ. 229/16-1-2017 εγγράφου του Γ.Ν. Καςτοριάσ προσ τθν 3θ ΥΡΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
«αποςτολι αποφάςεων του Δ.. του Νοςοκομείου περί ζγκριςθσ προμθκειϊν ειδϊν
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, προσ ζνταξθ ςε επικείμενθ πρόςκλθςθ του Ε.Π. «Δυτικι Μακεδονία»,
προχπολογιςμοφ 201.400,00€»,

4.

5.

τθσ με αρικμ. πρωτ. Α6γ/Γ.Ρ.οικ.27345/6-4-2017 Απόφαςθσ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Υγείασ
«Ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ για επιχοριγθςθ, από πόρουσ του ΕΠΑ 2014-2020, τθσ προμικειασ
ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ»,

6.

τθσ αρικμ. 815/3-2-2017 Απόφαςθσ του Διοικθτι του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ, περί ςυγκρότθςθσ τριμελοφσ
επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν

7.

τθσ αρικμ. 85/11-5-2017 Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ με κζμα «Λιψθ
απόφαςθσ επί του πρακτικοφ τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν του ζργου προμικειασ
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ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ μζςω Ε.Π. «Δυτικι Μακεδονία» του ΕΠΑ 2014-2020, κατόπιν
δθμοςίων διαβουλεφςεων»,
8.

τθσ με αρικμ. πρωτ. 2581/10-7-2017 Απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Μακεδονίασ «Ζνταξθ τθσ
Πράξθσ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ.Ν. ΚΑΣΟΡΙΑ» με
Κωδικό ΟΠ 5007875 ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020»»,

9.

τθσ με αρικμ πρωτ.147663/1443/22-8-2017 απόφαςθσ του Ρεριφερειάρχθ Δυτ. Μακεδονίασ
«Οριςμόσ υπολόγου ζργων τθσ ΣΑΕΡ 005/1»
10. τθσ με αρικμ. 145/31-8-2017 (ΑΔΑ: ΩΕΔΜ4690ΒΥ-ΣΛΩ) απόφαςθσ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, με τθν
οποία εγκρίκθκε θ διενζργεια διεκνοφσ θλεκτρονικοφ ανοικτοφ διαγωνιςμοφ με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ-τιμισ
(ςυμφερότερθ
προςφορά),
ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ
192.800,00€
(ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%), για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ: «Ρρομικεια Ιατροτεχνολογικοφ
Εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Νοςοκομείου Καςτοριάσ», ζργο που ζχει ενταχκεί ςφμφωνα
με τθν αρικμ. 2581/10-07-2017 απόφαςθ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα “Δυτικι Μακεδονία” του ΕΣΡΑ 2014-2020,
κακϊσ και θ ανάλθψθ δθμοςιονομικισ υποχρζωςθσ για τθ δζςμευςθ πίςτωςθσ (νομικι δζςμευςθ)
από τον προχπολογιςμό του τρζχοντοσ ζτουσ (ΚΑΕ 9349 το ποςό των 192.800,00€), τθσ δαπάνθσ που
αντιςτοιχεί ςτθν εκτζλεςθ του εν λόγω διαγωνιςμοφ.
11. τθσ με αρικμ. πρωτ. 7422/19-9-2017 (ΑΔΑ: ΩΦΗΝ4690ΒΥ-5ΝΔ) Απόφαςθσ του Διοικθτι του Γ.Ν.
ΚΑΣΤΟΙΑΣ ςυγκρότθςθσ κατόπιν κλιρωςθσ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και
τθσ Επιτροπισ παραλαβισ-παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ των ειδϊν για τθν «ΡΟΜΘΘΕΙΑ
ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ», του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020».
12. τθσ με αρικμ. πρωτ. 4305/14-11-2017 Ρροζγκριςθσ δθμοπράτθςθσ τθσ Ειδικισ Διαχείριςθσ του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Δυτικι Μακεδονία 2014-2020».
13. τθσ με αρικμ. 205/20-11-2017 (ΑΔΑ: Ω954690ΒΥ-Ι2Τ) Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ με τθν οποία εγκρίκθκε το αρχικό τεφχοσ δθμοπράτθςθσ.
14. τθσ με αρικμ. 220/7-12-2017 (ΑΔΑ: 69ΑΔ4690ΒΥ-ΨΨΕ) Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ με τθν οποία εγκρίκθκε το επικαιροποιθμζνο τεφχοσ δθμοπράτθςθσ κατόπιν των
τροποποιιςεων του Ν. 4497/2017.
15. τθσ με αρικμ. 10194/11-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΗΝΣ4690ΒΥ-068) Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςε
εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ
ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ
ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ
ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ
ΡΟΣΦΟΩΝ
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Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ

29/1/2018 και
ϊρα 11:00:00 π.μ.

5/2/2018 και
ϊρα 11:00:00
π.μ.

9/2/2018 και ϊρα
11:00:00 π.μ.

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι ςτισ 5/2/2018 και ϊρα 11:00:00 π.μ.
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ,
τθν 9/2/2018, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 11:00:00 π.μ..
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), φςτερα από τθν
παρζλευςθ τριάντα πζντε (35)θμερϊν από τθν θμερομθνία αποςτολισ ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ
Ζνωςθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 27 παρ.1 ν. 4412/2016) και μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία
και ϊρα που ορίηεται ωσ άνω, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν με αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924)
Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..).

1.6
Α.

Δθμοςιότθτα
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 13/12/2017
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).
Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, ςτισ 19/12/2017 όπου ζλαβε τουσ Συςτθμικοφσ Αρικμοφσ:
1) 46053, 2) 51042, 3) 51045, 4) 51051, 5) 51053, 6) 51120, 7) 51124, 8) 51125, 9) 51127, 10) 51145.
Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016:
ΘΜΕΘΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΘΜΕΙΔΕΣ ΕΥΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ
1. ΘΧΩ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ
2. ΓΕΝΙΚΘ ΔΘΜΟΡΑΣΙΩΝ
ΘΜΕΘΣΙΑ ΤΟΡΙΚΘ ΕΦΘΜΕΙΔΑ
1. ΟΙΗΟΝΤΕΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΤΟΡΙΚΕΣ ΕΦΘΜΕΙΔΕΣ
1. ΚΑΣΤΟΙΑΝΘ ΕΣΤΙΑ
2. ΟΔΟΣ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον ιςτότοπο http://www.eprocurement.gov.gr
(Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.)
Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ
(URL): www.kastoriahospital.gr.

Γ.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ και τα λοιπά ζξοδα δθμοςίευςθσ του διαγωνιςμοφ, αρχικισ και τυχόν
επαναλθπτικισ, ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ, κα καταβάλλονται ςε κάκε περίπτωςθ από τον μειοδότθ/τεσ που
κα ανακθρυχκεί/οφν ανάδοχοσ/οί με τθ διαδικαςία, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν
(άρκρο 4 του Ν. 3548/2007), (άρκρο 46 του Ν. 3801/2009) και (άρκρο 377, περ. 35 του Ν. 4412/2016).
Τα ζξοδα δθμοςίευςθσ ςτισ εφθμερίδεσ πανελλινιασ εμβζλειασ κα καλυφκοφν από τθν ανακζτουςα αρχι.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
δ) Οι οικονομικοί φορείσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτροπι ι τερματιςμό
οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που κα μποροφςε να προκφψει ςυγκεκριμζνα ωσ
αποτζλεςμα οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, πολιτικισ ι εκνικισ ςχζςθσ, οικογενειακϊν ι ςυναιςκθματικϊν
δεςμϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ ςυναφοφσ ςφνδεςθσ ι κοινοφ ςυμφζροντοσ.
Με μζριμνα του ανακζτοντοσ φορζα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ μθ
ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων των εμπλεκομζνων. Επίςθσ ο ανακζτων φορζασ λαμβάνει μζτρα για τθ
διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ διοίκθςισ του, δεν εμπλζκονται ςε
κατάςταςθ, θ οποία κα μποροφςε να προκαλζςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:



θ με αρ. 2017/S 242-504622 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ



θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ
ΣΥΜΒΑΣΘΣ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ – ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
 ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
 ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ – ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (ΕΕΕΣ)

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
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Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα
Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ
ελλθνικι ζκδοςθ.
Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο (άρκρο 107, παρ.17, του Ν.4497/2017).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα
περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφοράσ, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ (παρ. 4, άρκρου 72,
ν.4412/2016).
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν παροφςα
διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν του
άρκρου 80 του Ν.4412/2016 και κατά τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ Α.Α. μπορεί να
απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον
τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ, ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτισ τθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 19 του ν.4412/2016).
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, για μζροσ ι
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για το ςφνολο των ηθτουμζνων ειδϊν. Το φψοσ τθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% υπολογιηόμενο επί τθσ
εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, των προςφερόμενων ειδϊν.
Για τον ζλεγχο του φψουσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ, κατατίκεται διλωςθ του ςυμμετζχοντα, όπου κα
αναφζρονται τα είδθ του διαγωνιςμοφ (με τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ α/α) για τα οποία κατακζτει
προςφορά.
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για ζνα (1) μινα μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι τουλάχιςτον μζχρι δζκα (10) μινεσ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν.
Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι
ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων
βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί
αμετακλιτωσ.
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν α) ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8., γ) αποδειχκεί ότι δεν καλφπτει τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.4.
ζωσ 2.2.7. ςτθν παροφςα διακιρυξθ, δ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
δικαιολογθτικά ι ε) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
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Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Στισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τα
μζλθ του Δ.Σ.
Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
2.2.3.2. α) Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ και γ) όταν θ ανακζτουςα αρχι γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι
ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ
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2063/Δ1632/2011 (Β’ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ
προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα’ και ββ’ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ. Ο λόγοσ αποκλειςμοφ δεν εφαρμόηεται όταν θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
ΦΡΑ, είναι ίςθ ι κατϊτερθ από το ποςό των είκοςι χιλιάδων (20.000) ευρϊ».
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου.
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
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(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3.8. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ που δεν καλφπτει τα κριτιρια επιλογισ των άρκρων 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6. και 2.2.7. τθσ
παροφςασ.
ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
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 να διακζτουν πιςτολθπτικι ικανότθτα. Επαρκεί ωσ απόδειξθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ θ
δανειολθπτικι ικανότθτα (χρθματοδότθςθ και πιςτοδοτιςεισ) όταν ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο
10% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α, αναλόγωσ του προχπολογιςμοφ των
προςφερόμενων ειδϊν και πιςτοποιείται με ζγγραφο τράπεηασ που δθλϊνει ότι ςυνεργάηεται με
τον προςφζροντα και ότι κα εξετάςει αίτθςι του για χρθματοδότθςθ αν και εφόςον αναδειχκεί
ανάδοχοσ. Από το ζγγραφο αυτό κα πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ ποιο ποςό διατίκεται ςτον
οικονομικό φορζα για χρθματοδότθςθ και πιςτοδοτιςεισ, ϊςτε να κρικεί αν καλφπτει τισ
απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ διακιρυξθσ και ποιο ποςό χωριςτά
αφορά εγγυθτικζσ επιςτολζσ.
 να διακζτουν γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τα ακόλουκα ζτθ, τουλάχιςτον ίςο με τθν
εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Ρ.Α., αναλόγωσ του προχπολογιςμοφ των
προςφερόμενων ειδϊν δθλαδι:
1.

ζτοσ (2014) κφκλοσ εργαςιϊν

2.

ζτοσ (2015) κφκλοσ εργαςιϊν

3.

ζτοσ (2016) κφκλοσ εργαςιϊν

 να μθν ζχουν για τισ 3 τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2014, 2015, 2016)
περιςςότερεσ από μια φορά, αρνθτικό αποτζλεςμα του ιςολογιςμοφ (κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ προ
Φόρων).
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά, τα οποία να ζχουν εκδοκεί από
υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων με τα οποία να βεβαιϊνεται θ ικανότθτά τουσ.
Οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν:
1.
κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων του ςυγκεκριμζνου τφπου: προθγοφμενθ υλοποίθςθ
ςυναφοφσ αντικειμζνου ςυμβάςεων, με υποβολι καταλόγου των κυριότερων παραδόςεων (τουλάχιςτον 1
παράδοςθ) που πραγματοποιικθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ,
τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ παραλιπτθ. Οι παραδόςεισ αποδεικνφονται
-εάν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, με πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν
αρμόδια αρχι,
-εάν ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με βεβαίωςθ του αγοραςτι ι με απλι διλωςθ του οικονομικοφ
φορζα,
2.
ποςοςτό υπεργολαβίασ: οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που
προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που
προτείνουν.
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ
Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και
να κατζχουν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ι ιςοδφναμα αυτϊν, από ιδρφματα ελζγχου τθσ ποιότθτασ, τα
οποία να ζχουν εκδοκεί από υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων ικανοτιτων με τα οποία να βεβαιϊνεται θ
ικανότθτά τουσ, επαλθκευμζνθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα.
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Οι προςφζρoντεσ κα πρζπει να διακζτουν τθν προβλεπόμενθ πιςτοποίθςθ για τθν εμπορία, εγκατάςταςθ
και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ. Ειδικότερα:
1. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 (ι νεότερο) για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ
2. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2004 (ι νεότερο) για τθν περιβαλλοντικι
διαχείριςθ
3. Οι προμθκευτζσ πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Δ.Υ. 8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/2004 «Αρχζσ και
κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων», όπωσ ιςχφει
και να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςθ του Ρ.Δ.
117/2004.
4. Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2008 (ι νεότερο) για τθν Υγεία και Αςφάλεια
Εργαςίασ
5. Συμμόρφωςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 89/336/ΕΟΚ για τθν θλεκτρομαγνθτικι
ςυμβατότθτα (κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 94649/8682/93).
6. Ριςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ κατά ISO 9001/2000 ι μεταγενζςτερο αυτοφ, τόςο του
καταςκευαςτικοφ οίκου, όςο και του προμθκευτι, ISO 13485/03 (διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), κακϊσ και πλιρθ τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ ϊςτε να
ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε (Οδθγία 93/42/ΕΟΚ του
Συμβουλίου «Ρερί των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων» (ΕΕ L 169/12-7-1993), όπωσ τροποποιθμζνθ
ιςχφει, προσ τισ διατάξεισ τθσ οποίασ εναρμονίςτθκε θ εκνικι νομοκεςία με τθν υπ’ αρικ.
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.130648/30-9-2009 Κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν,
Ανάπτυξθσ και Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Φ.Ε.Κ. Βϋ 2198/2-10-2009)) και το
προςφερόμενο είδοσ να διατίκενται ςτο εμπόριο ςφμφωνα με το νόμο (ΚΥΑ
ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ.138648/2009).

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ.
Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
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Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ζντυπο ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Η, το οποίο
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7
και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του
Ραραρτιματοσ Η.
1. Κατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) του άρκρου 79, είναι δυνατι,
με μόνθ τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι
απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 για το ςφνολο
των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι
ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
2. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό
πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 107, παρ.13 του Ν.4497/2017).
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα
Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
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ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2, και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ (ιτοι: φορολογικι ενθμερότθτα, αςφαλιςτικι ενθμερότθτα,
πιςτοποιθτικά από Ρρωτοδικείο) και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ
οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι
του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να
καταβάλει ειςφορζσ και πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ
Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ».
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ
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Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ, ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων ετϊν και
πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα αναφζρονται το ζτοσ (οικονομικι χριςθ), ο κφκλοσ εργαςιϊν και το
κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ προ Φόρων. Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα
με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΟ
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΧΘΣΘΣ ΡΟ ΦΟΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
α) κατάλογο των κυριότερων παραδόςεων του ςυγκεκριμζνου τφπου, ςφμφωνα με το ακόλουκο
υπόδειγμα:

ΔΙΑΚΕΙΑ
Α/Α

ΡΕΛΑΤΘΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ

ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΘ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

ΑΞΙΑ

ΕΓΓΑΦΑ

ΑΡΟ-ΕΩΣ
β) οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των
εν λόγω πιςτοποιιςεων ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμθρίωςθσ
ςτον οποίο κα αναφζρονται ο φορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο ςκοπόσ/καλυπτόμενο
αντικείμενο, ο αρικμόσ του πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ
αυτοφ. Συγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/
Α

ΦΟΕΑΣ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ
Σ

ΡΟΤΥΡΟ
ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ
Σ

ΣΚΟΡΟΣ/ΚΑΛΥΡΤ
ΟΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Α.
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ
Υ

ΘΜΕΟΜ
ΘΝΙΑ
ΑΧΙΚΘΣ
ΕΚΔΟΣΘΣ

ΘΜΕΟΜΘ
ΝΙΑ ΛΘΞΘΣ
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Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου).
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ
των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.

Α.
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Α.Ε. πρζπει να προςκομίςει:


Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρόςφατθσ Βεβαίωςθσ Αρμόδιασ Αρχισ, ςτθν οποία υπάγεται θ εταιρία,
όπου να αναφζρεται πότε τροποποιικθκε για τελευταία φορά το καταςτατικό τθσ, κακϊσ και το
αντίςτοιχο ΦΕΚ ςτο οποίο δθμοςιεφκθκε.



ΦΕΚ ςτο οποίο υπάρχει δθμοςιευμζνθ ολόκλθρθ θ ανακοίνωςθ με το Διοικθτικό Συμβοφλιο και
τθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ.

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ε.Ρ.Ε. πρζπει να προςκομίςει:


Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρόςφατου Ριςτοποιθτικοφ από Αρμόδια Αρχι, περί τροποποιιςεων
του καταςτατικοφ



Τελευταίο ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρίασ

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ε.Ε., Ο.Ε. πρζπει να προςκομίςει:


Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο πρόςφατου Ριςτοποιθτικοφ από Αρμόδια Αρχι, περί τροποποιιςεων
του καταςτατικοφ



Επίςθμο ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει θ εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρίασ.

Β. Για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα:
Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά που
αναφζρονται ανωτζρω ςτισ παραγράφουσ, τα οποία προβλζπονται από το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι
λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα
προβλεπόμενα μθτρϊα εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και
ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. Σε περίπτωςθ που το οικείο κράτοσ δεν εκδίδει
κάποιο ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό από τα απαιτοφμενα ι που αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ παραπάνω
περιπτϊςεισ, αυτό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ του ενδιαφερομζνου ι ςτα κράτθ
μζλθ όπου δεν προβλζπεται θ ζνορκθ βεβαίωςθ από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ καταγωγισ ι
προζλευςθσ. Θ υποχρζωςθ αφορά όλεσ τισ παραπάνω κατθγορίεσ υποψθφίων.
Γ. Συνεταιριςμοί
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Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχεία Α
και Β κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ όπου κα δθλϊνεται ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα.
Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τον
Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ.
Δ. Ενϊςεισ προμθκευτϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά
Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω υπό ςτοιχεία Α
και Β, για τον κάκε ανάδοχο, που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.
Διλωςθ ςφςταςθσ ζνωςθσ προμθκευτϊν, ςτθν οποία κα φαίνεται το αντικείμενο των εργαςιϊν του
κακενόσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, θ ποςότθτα του υλικοφ ι το μζροσ αυτοφ που αντιςτοιχεί ςτον κακζνα
εξ αυτϊν επί του ςυνόλου τθσ προςφοράσ, ο εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και
το πρόςωπο που ενδεχομζνωσ τον αναπλθρϊνει.
Τα παραπάνω ζγγραφα και ςτοιχεία πρζπει να αποδεικνφουν τθν εν γζνει νομικι κατάςταςθ του νομικοφ
προςϊπου και από αυτά πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ για τισ ΑΕ, τα
υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και τα
ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με τθ
νομικι μορφι των εταιριϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου.
Ε. Τα φυςικά πρόςωπα κα κατακζςουν:
Ζναρξθ επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του.
Πλα τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1. παρ. 2β του ν. 4250/2014.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό, δθλαδι ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από
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οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο, ςφμφωνα με το άρκρο 78, παρ. 1, και το άρκρο 80 παρ. 1, ν.
4412/2016.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:

Α' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 70%
1

Συμφωνία προςφοράσ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ
Διακιρυξθσ

60%

2

Λειτουργικά χαρακτθριςτικά του εξοπλιςμοφ (βάροσ, μζγεκοσ,
κατανάλωςθ, ευκολία χριςθσ κ.λ.π.)

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Αϋ

70%

Β' ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 30%

1

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ (χρόνοσ εγγφθςθσ 2 ετϊν
βακμολογείται με 100 βακμοφσ, χρόνοσ εγγφθςθσ 4 ετϊν και άνω
βακμολογείται με 120 βακμοφσ, ενδιάμεςοι χρόνοι εγγφθςθσ
βακμολογοφνται αναλογικά)

20%

2

Στοιχεία Τεχνικισ υποςτιριξθσ (Ραρεχόμενο service από τον
Ρρομθκευτι, φπαρξθ ανταλλακτικϊν)

10%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Βϋ

30%

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΚΑΙ Β' ΟΜΑΔΑΣ

100%

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν
Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςν.Κν, κα προκφπτει από το
γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
U = ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν
Ππου:
ςν= ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ (όπου ς1+ς2+….ςν=1)
Κν= θ βακμολογία κάκε κριτθρίου
Ρλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο
τθσ τιμισ προςφοράσ προσ τθν ςυνολικι βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Λ= ςυνολικι τελικι
βακμολογία είναι ο μικρότεροσ αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.

Λ (ςυνολικι
τελικι
βακμολογία)

Τιμι προςφοράσ
=

U (Συνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ)

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο.
Θ ανωτζρω απόφαςθ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ μαηί με το πρακτικό τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ
γνωςτοποιείται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν Διακιρυξθ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν αρικμ. 56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924)
Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ
του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ αρικμ.
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56902/215/2-6-2017 (Β’ 1924) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ “Σεχνικζσ
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(Ε..Η.ΔΗ..)».
2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται
για τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα. Σα
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Σθμειϊνεται ότι εκτόσ
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του φακζλου προςφοράσ κα πρζπει να υπάρχει αναφορά των περιεχόμενων του φακζλου. Τζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα
τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα
ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).
Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι
υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ
υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79
του ν. 4412/2016
Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ.
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ. Σχετικζσ
οδθγίεσ δίδονται ςτο επιςυναπτόμενο ζντυπο «ΕΕΕΣ οδθγίεσ.pdf» (Ραράρτθμα Η).
β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
Επιςυνάπτεται υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςτο Ραράρτθμα Ε’ τθσ παροφςασ
Διακιρυξθσ.
Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
Οι προςφορζσ για να χαρακτθριςκοφν καταρχιν αποδεκτζσ και να αξιολογθκοφν κα πρζπει με ποινι
αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να είναι πλιρεισ, ςαφείσ, αναλυτικζσ, τεκμθριωμζνεσ και δεόντωσ
υπογεγραμμζνεσ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τεχνικζσ ι πλθρότθτασ, βεβαιϊςεων κλπ που
αναφζρονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
Τα ςτοιχεία των προςφερομζνων μθχανθμάτων κλπ πρζπει να είναι πλιρωσ τεκμθριωμζνα ϊςτε να
παρζχεται θ ευχζρεια βακμολόγθςθσ, κατά τθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των
προςφερομζνων ειδϊν, ςε ςφγκριςθ με τισ τεχνικζσ κλπ. απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ των ποιοτικϊν,
ποςοτικϊν, λειτουργικϊν αποδόςεων και πλεονεκτθμάτων των ειδϊν, ωσ επίςθσ των εγγυιςεων, τθσ
τεχνικισ υποδομισ για παροχι υπθρεςιϊν και αποκικευςθ – προμικεια ανταλλακτικϊν ι αναλωςίμων,
τθσ δυνατότθτασ για παροχι εκπαίδευςθσ για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ ι τισ ανάγκεσ παροχισ υπθρεςιϊν
ςζρβισ κλπ.
2.4.3.2
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Θ τεχνικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά και ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε
μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Tα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα
παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα και τα ςχετικά θλεκτρονικά
αρχεία.
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
(ΡΑΑΤΘΜΑ Β’) που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν Διακιρυξθ, περιγράφοντασ ακριβϊσ
πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα
των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο
ωσ άνω Τεφχοσ.
Σε περίπτωςθ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ
γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο
υποψιφιοσ ανάδοχοσ οφείλει να κζτει ςχετικι ςιμανςθ με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ
και να ενθμερϊνει τθν αρμόδια Επιτροπι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Σε αντίκετθ
περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι ςυνδιαγωνιηόμενοι. Θ ζννοια τθσ
πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει
τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.

Ο φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τα εξισ, επί ποινι αποκλειςμοφ:
1. Ρίνακασ περιεχομζνων (ευρετιριο) με τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ
2. Ζγγραφθ διλωςθ:
1) Πτι ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ είναι πλιρθσ, καινοφριοσ, αμεταχείριςτοσ ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ, κατάλλθλοσ για βαριά νοςοκομειακι χριςθ και δεν ζχει ςταματιςει θ παραγωγι του.
2) Για τθν ποιότθτα του προςφερόμενου εξοπλιςμοφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τθν
καταλλθλότθτά του για τθ χριςθ για τθν οποία προορίηεται και γενικά τθν ανταπόκριςι του ςτισ
τεχνικζσ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.
3) Πτι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα απόςυρςθσ του προϊόντοσ από τθν αγορά, ςε
περίπτωςθ που θ χριςθ του κζτει ςε κίνδυνο τθν υγεία ι και τθν αςφάλεια των χρθςτϊν ι
ενδεχομζνωσ και άλλων προςϊπων, κακϊσ και τθν αςφάλεια πραγμάτων και εξοπλιςμοφ.
4) Πτι με τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ κα παραδϊςει και βεβαίωςθ του οίκου καταςκευισ ότι το
μθχάνθμα (αναφζροντασ τον αρικμό ςειράσ S/Ν) καταςκευάςτθκε τθν τελευταία διετία.
5) όπου οι διαγωνιηόμενοι κα αναφζρουν τισ επιχειρθματικζσ μονάδεσ (εργοςτάςια) ςτισ οποίεσ κα
καταςκευάςουν το προςφερόμενο είδοσ κακϊσ και τον τόπο εγκατάςταςθσ τουσ. Εάν οι
διαγωνιηόμενοι δεν κα καταςκευάςουν το προςφερόμενο είδοσ μερικά ι ολικά ςε δικό τουσ
εργοςτάςιο, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπρόςωπου του καταςκευαςτικοφ
οίκου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ότι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από τον ίδιο
τον καταςκευαςτικό οίκο (ςτον οποίο ανικει ι ο οποίοσ εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα
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καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ) και ότι ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ ζχει αποδεχκεί ζναντί τουσ
τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον Ανάδοχο υπζρ του
οποίου ζγινε θ αποδοχι. Μετά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ απαγορεφεται θ αλλαγι του
εργοςταςίου που δθλϊκθκε. Κατ’ εξαίρεςθ, πριν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, μπορεί να εγκρικεί θ
ανωτζρω αλλαγι μόνον ςε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι διακοπισ λειτουργίασ του δθλωκζντοσ
εργοςταςίου για οποιονδιποτε λόγο, ενϊ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ θ αλλαγι αυτι μπορεί
να εγκρικεί μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα του προμθκευτι.
Καταςκευι του εξοπλιςμοφ ςε εργοςτάςιο άλλο από εκείνο που δθλϊκθκε χωρίσ προθγοφμενθ
ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςυνεπάγεται αντιςτοίχωσ τον αποκλειςμό του προμθκευτι ι τθν
κιρυξθ αυτοφ ζκπτωτου από τθ ςφμβαςθ, με τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.
6) Πτι το μθχάνθμα κα πρζπει να πλθροί τουσ ιςχφοντεσ Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ
ποιότθτασ και αςφαλείασ.
7) Για τθν επιχειρθματικι μονάδα ςτθν οποία κα καταςκευαςτοφν το προςφερόμενα προϊόντα και
τον τόπο εγκατάςταςισ τθσ,
8) Πτι θ καταςκευι του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνει από επιχείρθςθ ςτθν οποία ανικει ι θ οποία
εκμεταλλεφεται ολικά ι μερικά τθ μονάδα καταςκευισ του τελικοφ προϊόντοσ, και ότι ο νόμιμοσ
εκπρόςωποσ τθσ επιχείρθςθσ αυτισ ζχει αποδεχκεί ζναντί του τθν εκτζλεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
προμικειασ, ςε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ςτον προμθκευτι υπζρ του οποίου γίνεται θ αποδοχι.
9) του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι τα προςφερκζντα ςτον διαγωνιςμό αναλϊςιμα και
ανταλλακτικά προτείνονται από τον εν λόγω Οίκο για κανονικι χριςθ, ότι είναι απόλυτα ςυμβατά
με τα θλεκτρονικά και μθχανικά μζρθ του μθχανιματοσ, και ότι δεν κα επθρεάςουν τθν ομαλι και
απρόςκοπτθ λειτουργία του
10) του οίκου καταςκευισ του μθχανιματοσ ότι θ προςφζρουςα εταιρεία (προμθκευτισ) είναι
εξουςιοδοτθμζνθ ωσ προσ τθν παροχι πλιρουσ τεχνικισ και Επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ (service,
ανταλλακτικά κ.λ.π.) και ότι ςτελζχθ τθσ ζχουν εκπαιδευτεί ςτα εργοςτάςια του οίκου καταςκευισ.
Αποδεικτικά ωσ προσ τθν εκπαίδευςθ και τθ διάρκεια κα ςυνυποβλθκοφν με τθ βεβαίωςθ. Σε
περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ δεν διακζτει το ωσ άνω προςωπικό, πρζπει ςτον παρόντα επί
μζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ του να υπάρχει ζγγραφο του μθτρικοφ οίκου ότι θ
εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και με τουσ
όρουσ που αναφζρονται ςτο παρόν εδάφιο.
11)του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου (με επίςθμθ μετάφραςθ –επικφρωςθ ςε περίπτωςθ που
πρόκειται για αλλοδαπό καταςκευαςτι) για τθν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ
ανταλλακτικϊν κακϊσ και ενδεχομζνωσ άλλων απαιτοφμενων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία
και απόδοςθ του είδουσ για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςτο
Ραράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» τθσ Διακιρυξθσ από τθν οριςτικι παραλαβι αυτοφ. Στθν
βεβαίωςθ αυτι κα περιλαμβάνεται θ διλωςθ δζςμευςθσ του οίκου για ςυνζχιςθ τθσ διάκεςθσ
των ανταλλακτικϊν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που ο διαγωνιηόμενοσ πάψει να είναι ο
αντιπρόςωποσ ι εκπρόςωποσ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου ςτθν Ελλάδα ι ςε περίπτωςθ
που ο διαγωνιηόμενοσ πάψει να υφίςταται ωσ επιχείρθςθ.
Για περιπτϊςεισ καταςκευαςτϊν οι οποίοι χρθςιμοποιοφν υποςυςτιματα άλλων
καταςκευαςτικϊν οίκων, αρκεί θ διλωςθ του καταςκευαςτι του τελικοφ προϊόντοσ και δεν
απαιτοφνται οι δθλϊςεισ περί διάκεςθσ ανταλλακτικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων των
διαφόρων υποςυςτθμάτων. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να
προςφζρουν δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν κακϊσ και λοιπϊν
απαιτοφμενων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ με αντίςτοιχθ βεβαίωςθ
του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου διάρκειασ μεγαλφτερθσ από τθν ελάχιςτθ διάρκεια που
ορίηεται για το ςυγκεκριμζνο Είδοσ ςτο Ραράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» τθσ Διακιρυξθσ
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από τθν οριςτικι παραλαβι του Είδουσ. Σϋ αυτι τθν περίπτωςθ θ προςφορά κα λάβει υψθλότερθ
βακμολογία ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ εφόςον ο χρόνοσ εξαςφάλιςθσ ανταλλακτικϊν
περιλαμβάνεται ςτθν Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου
είδουσ. Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται δζςμευςθ εξαςφάλιςθσ και διάκεςθσ ανταλλακτικϊν
κακϊσ και των αντιςτοίχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ του είδουσ
μικρότερθ τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ που ορίηεται για το ςυγκεκριμζνο είδοσ ςτο Ραράρτθμα Βϋ
«Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» από τθν θμερομθνία οριςτικισ παραλαβισ αυτοφ, απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ. Θ ζγγραφθ βεβαίωςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από αναλυτικό πίνακα
προτεινόμενων ανταλλακτικϊν για το διάςτθμα που ορίηεται ςτο Ραράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ», με ςχετικι τεκμθρίωςθ τθσ ςυχνότθτασ αντικατάςταςισ τουσ.
12)για τθν προτεινόμενθ διάρκεια τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ του εξοπλιςμοφ. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να
προςφζρουν περίοδο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μεγαλφτερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ που
αυτι ορίηεται για κάκε είδοσ ςτο Ραράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ» τθσ διακιρυξθσ, από
τθν οριςτικι παραλαβι του μθχανιματοσ και το ςτοιχείο αυτό κα λάβει μεγαλφτερθ βακμολογία
ςτθν τεχνικι αξιολόγθςθ εφόςον ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ περιλαμβάνεται ςτθν
Ομάδα Βϋ των Κριτθρίων Αξιολόγθςθσ του ςυγκεκριμζνου προςφερόμενου Είδουσ. Σε περίπτωςθ
προςφοράσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν του οριηομζνου ςτο Ραράρτθμα Βϋ «Τεχνικζσ
Ρροδιαγραφζσ» τθσ διακιρυξθσ, απαιτείται ςχετικι επιβεβαίωςθ από τον καταςκευαςτικό (και
ενδεχομζνωσ μθτρικό) οίκο υπό μορφι ζγγραφθσ βεβαίωςθσ όπου κα υπάρχει οπωςδιποτε
ςυγκεκριμζνθ αναφορά ςτο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. Ρροςφορά ςτθν οποία δθλϊνεται
περίοδοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ μικρότερθ τθσ ελάχιςτθσ ηθτοφμενθσ από τθν θμερομθνία
οριςτικισ παραλαβισ του Είδουσ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
13)για το χρόνο παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ του προςφερόμενου είδουσ. Επιςθμαίνεται ότι είναι
ςτθν ευχζρεια των υποψθφίων να προςφζρουν μικρότερο χρόνο παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ.
14)για τθ διάρκεια του χρόνου πλιρουσ ςυντιρθςθσ-επιςκευισ, μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ
καλισ λειτουργίασ, του ηθτοφμενου εξοπλιςμοφ. Επιπλζον οι προςφζροντεσ κα αναφζρουν τον
τρόπο που κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και πωσ κα αντιμετωπίηουν τα
κζματα ςυντιρθςθσ και επιςκευισ των μθχανθμάτων από τθν οριςτικι παραλαβι αυτϊν μζχρι τθ
λιξθ του χρόνου ςυντιρθςθσ-επιςκευισ και γενικά τθν οργάνωςθ τθσ εταιρίασ ςτθν παροχι
τεχνικισ υποςτιριξθσ και service. Ρροσ τεκμθρίωςθ των ανωτζρω, οι προςφζροντεσ κα
περιλάβουν ςε χωριςτι ζκκεςθ το τεχνικό προςωπικό που κα πρζπει να διακζτουν, ζτςι ϊςτε να
μπορεί να ανταπεξζλκει μζςα ςε διάςτθμα α) δϊδεκα ωρϊν (12 ωρϊν) για το ςφςτθμα
επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μονάδασ Τεχνθτοφ Νεφροφ και β) εικοςιτεςςάρων ωρϊν (24 ωρϊν) για
τα υπόλοιπα είδθ του ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν εγκατάςταςθσ,
επιςκευϊν κλπ με τον αντίςτοιχο χρόνο εναςχόλθςισ του, τα προςόντα, τθν εκπαίδευςθ του, τον
διατικζμενο εξοπλιςμό για τθν τεχνικι υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ και κα ςυνυποβάλλουν ςχετικό
πιςτοποιθτικό τθσ ειδικισ προσ τοφτο εκπαίδευςθσ αυτοφ και τθσ αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από
τον καταςκευαςτι ι τον εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπό του ςτθν Ε.Ε., όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν
Οδθγία 93/42/EEC, ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά του για εγκατάςταςθ, service κλπ
των υπόψθ ειδϊν. Τα ωσ άνω ςτοιχεία αποτελοφν τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ και τθν
τεχνικι βοικεια εκ μζρουσ του διαγωνιηόμενου (after sales service) και πρζπει να δοκοφν
αναλυτικά, ϊςτε να μποροφν να αξιολογθκοφν. Επιςθμαίνεται ότι είναι ςτθν ευχζρεια των
διαγωνιηομζνων να προςφζρουν ςυνολικό χρόνο (αρχόμενο από τθν οριςτικι παραλαβι των
μθχανθμάτων περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και περιόδου ςυντιρθςθσ μεγαλφτερο του
ελάχιςτου ηθτοφμενου των δζκα (10) ετϊν.
3. Ρλιρθσ Τεχνικι περιγραφι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τον προςφερόμενο εξοπλιςμό
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4. Ρίνακασ Συμμόρφωςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτο Ραράρτθμα Γϋ για κάκε ζνα από τα
προςφερόμενα είδθ ξεχωριςτά, τα τεχνικά φυλλάδια καταςκευαςτϊν, prospectus, αναλυτικζσ
τεχνικζσ περιγραφζσ του είδουσ, του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ, αναφορζσ ςτθ
μεκοδολογία εγκατάςταςθσ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ, οδθγίεσ και ςυνοδευτικά τεχνικά ι / και
καταςκευαςτικά ςχζδια, εγχειρίδια ςυντιρθςθσ (service manuals), κατάλλθλα ςχιματα, εικόνεσ,
φωτογραφίεσ, πιςτοποιθτικά, CDs, και ότι άλλο ςτοιχείο διακζτει που αποδεικνφει τθ
ςυμμόρφωςθ του προςφερόμενου είδουσ με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τισ
λοιπζσ υποχρεϊςεισ και όρουσ, ϊςτε να είναι εφκολθ θ αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορζσ οι οποίεσ ςτθν ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ τουσ ι ςτον ΡΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ κ.λ.π. κα
είναι αόριςτεσ, αςαφείσ ι ελλιπείσ και δεν κα πλθροφν όλεσ τισ παραπάνω προχποκζςεισ για
τεκμθρίωςθ, κα αποκλείονται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ.
Για τθ διευκόλυνςθ και διαςφάλιςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ, τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτον φάκελο «δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - τεχνικι προςφορά» και απαιτείται
να προςκομιςτοφν ςε ζντυπθ μορφι, κα υποβάλλονται οπωςδιποτε ςε δφο πλιρεισ χωριςτζσ
ςειρζσ (πρωτότυπο και αντίγραφο), ςε χωριςτοφσ φακζλουσ – ντοςιζ με αρίκμθςθ του
περιεχομζνου κάκε φακζλου και αντίςτοιχο ευρετιριο.
5. Επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου. Ο προςφζρων δφναται να
υποβάλει τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) ψθφιακά υπογεγραμμζνα από τον καταςκευαςτικό
οίκο, (οπότε και δεν κα απαιτείται θ ζντυπθ προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ άνω τριθμζρου). Σε
αντίκετθ περίπτωςθ, τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) κα πρζπει να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ
διλωςθ ψθφιακά υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι τα
αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων του
καταςκευαςτικοφ οίκου, (οπότε και ςε αυτι τθν περίπτωςθ δεν κα απαιτείται θ ζντυπθ
προςκόμιςι τουσ εντόσ του ωσ άνω τριθμζρου).
6. Ειδικότερα οι προςφορζσ και ο προςφερόμενοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει –με ποινι απόρριψθσ- να
ςυνοδεφονται από:

Ριςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 13959 /15-4-2009 “Water for Haemodialysis
and related therapies” (αφορά ςτο ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ Μ.Τ.Ν.)

Ριςτοποιθτικό ςιμανςθσ CE (CE Mark), ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ
τθσ Ε.Ε (ςφμφωνα με τθν «Απόφαςθ αρικ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου τθσ 09/07/2008 για το κοινό πλαίςιο εμπορίασ προϊόντων και κατάργθςθ τθσ
απόφαςθσ 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και τον «Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 765/2008 τθσ 09/02008
για τον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν
εμπορία των προϊόντων και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΟΚ) αρικ. 339/93 του
Συμβουλίου» όπωσ ιςχφει ςιμερα).

πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ (CE certificate) προσ τθν οδθγία 93/42 τθσ Ε.Ε. για το
ςφνολο των μερϊν του ςυγκροτιματοσ, που να ζχει εκδοκεί από κοινοποιθμζνο οργανιςμό. Σε
περίπτωςθ που ςτο πιςτοποιθτικό δεν αναφζρεται με ςαφινεια το προςφερόμενο μοντζλο ι/και
κάποια από τα μζρθ του ι τα παρελκόμενά του, κα πρζπει να υπάρχει αντίςτοιχθ διλωςθ
πιςτότθτασ (CE declaration of conformity) του καταςκευαςτι.

Οι ςυςκευζσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ που επεξεργάηονται το νερό τροφοδότθςθσ ςυςκευϊν
αιμοκάκαρςθσ κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ υπ’ αρικ.
ΔΥ7/οικ.2480 (ΦΕΚ 679/Β/13-9-1994), περί εναρμόνιςθσ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τθν
Οδθγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 που αφορά ςτα Ιατροτεχνολογικά Ρροϊόντα. Συνεπϊσ οι ςυςκευζσ
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αντίςτροφθσ όςμωςθσ πρζπει να ζχουν καταςκευαςτεί ζτςι ϊςτε να ικανοποιοφνται οι απαιτιςεισ
τθσ παραπάνω νομοκεςίασ. Ρροσ τοφτο κα υποβάλλεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό CE που
εκδίδεται από αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό, ςτο οποίο κα πιςτοποιείται ότι το
προςφερόμενο Ιατροτεχνολογικό προϊόν ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, άλλωσ
θ ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι δεν γίνεται δεκτι από το Νοςοκομείο και απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

Οι προμθκευτζσ και οι καταςκευαςτζσ των ςυςκευϊν αντίςτροφθσ όςμωςθσ, κακϊσ και
οι προμθκευτζσ του λοιποφ ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ, που διακινοφν τον εν λόγω εξοπλιςμό,
πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Δ.Υ.8δ/Γ.Ρ. οικ./1348/2004 Υπουργικι απόφαςθ (ΦΕΚ
32/Β/16-1-2004) «Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων», όπωσ ιςχφει και να είναι ενταγμζνοι ςε πρόγραμμα
εναλλακτικισ διαχείριςθσ Α.Θ.Θ.Ε. βάςθ του Ρ.Δ. 117/2004, και προσ τοφτο κα υποβάλλεται το
ςχετικό πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό.
Ρροςφορά, με τθν οποία δεν κα υποβλθκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ κα
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Ριςτοποιθτικά των οποίων θ ιςχφσ ζχει λιξει, δεν γίνονται δεκτά
7. Ρλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ (προςδιοριςμόσ περιεχομζνου εκπαίδευςθσ για κάκε
ομάδα εκπαιδευομζνων, προτεινόμενεσ ϊρεσ εκπαίδευςθσ ανά κεματικι ενότθτα, κεματολογία,
διάρκεια ςε ϊρεσ ανά ομάδα εκπαιδευόμενων για κάκε κεματικό αντικείμενο, χρονοδιάγραμμα
υλοποίθςθσ, εκπαιδευτζσ, εκπαιδευτικό υλικό) και αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι
πινάκων, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα:
α) για τουσ χειριςτζσ / χριςτεσ και
β) για τουσ τεχνικοφσ ςυντιρθςθσ
Θ εκπαίδευςθ και το εκπαιδευτικό υλικό κα είναι ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Ο ανάδοχοσ
αναλαμβάνει με ζξοδα του τθν πραγματοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ οργάνωςθ τθσ εκπαίδευςθσ
γίνεται κατόπιν ςυνεννόθςθσ του ανάδοχου με το Νοςοκομείο. Θ πραγματοποίθςθ τθσ
εκπαίδευςθσ κα γίνεται ςτο Νοςοκομείο. Οι εκπαιδεφςεισ δεν κα ξεπερνοφν τισ 6 ϊρεσ τθν θμζρα.
Το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται να παρζχεται από τον Ανάδοχο, για τθν υποςτιριξθ και τθν
ενίςχυςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, κα είναι ςε μορφι ζντυπθ, CD και ιςτοςελίδασ.
Ο ανάδοχοσ κα χορθγιςει πιςτοποιθτικό παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτθν
περίπτωςθ που απαιτείται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι του επιμζρουσ είδουσ. Ο αρικμόσ των
ομάδων εκπαίδευςθσ και ο αρικμόσ των εκπαιδευόμενων ανά ομάδα προςδιορίηεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι του κάκε είδουσ.
8. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ
οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων πρωτοκόλλων και
λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ, μεταφραςμζνο οπωςδιποτε ςτθν Ελλθνικι
γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν
Αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν Ελλθνικι. Θ μετάφραςθ κα πρζπει να αποδίδει πιςτά το
πρωτότυπο κείμενο και να φζρουν τθν ζγκριςθ του καταςκευαςτι.
9. Ζντυπο Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Ραραρτιματοσ Δϋ ςυμπλθρωμζνο ΜΟΝΟ με τουσ κωδικοφσ
και τα άλλα απαιτοφμενα ςτο ζντυπο ςτοιχεία των προςφερόμενων ειδϊν, ΧΩΙΣ να
αναγράφονται τιμζσ. Το ζντυπο αυτό υπογράφεται ψθφιακά και επιςυνάπτεται ωσ προςκικθ
ςυνθμμζνου ςε μορφι .pdf. Θ αναφορά των κωδικϊν των καταςκευαςτικϊν οίκων και των ειδϊν
γίνεται ϊςτε να προςδιορίηεται μονοςιμαντα θ προμικεια. Τονίηεται ιδιαίτερα και επί ποινι
αποκλειςμοφ, ότι όλα τα επιμζρουσ ςτοιχεία του Ρίνακα Οικονομικισ Ρροςφοράσ κα πρζπει να
είναι ςυμπλθρωμζνα και να είναι απολφτωσ ταυτόςθμα με τα ςτοιχεία του αντίςτοιχου πίνακα
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τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, με εξαίρεςθ τα ςτοιχεία τιμϊν, τα οποία κα υπάρχουν μόνο ςχετικό
ζντυπο του (υπο)φακζλου Οικονομικισ Ρροςφοράσ. Εμφάνιςθ οποιαςδιποτε τιμισ ςτον
(υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» οδθγεί ςτθν απόρριψθ αυτισ ωσ
απαράδεκτθσ και ο υποψιφιοσ αποκλείεται από το διαγωνιςμό. Αποκλείονται από τθ
διαγωνιςτικι διαδικαςία όςεσ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ περιζχουν ςτισ «Συμβάςεισ ςυντιρθςθσ –
επιςκευισ» ςτοιχεία τιμϊν.
10. Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν ςτον (υπο)φάκελο «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισΤεχνικισ Ρροςφοράσ» και όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθ διαςφάλιςθ των ςυνκθκϊν για τθν
τεχνικά άρτια εγκατάςταςθ (όπου αυτι προβλζπεται) και κζςθ ςε πλιρθ λειτουργία του
προςφερόμενου είδουσ, ωσ και γενικά ςχζδια (εφ’ όςον κρίνονται αναγκαία για το προςφερόμενο
είδοσ). Στον υποφάκελο αυτό κα αναφζρουν όλα τα αναγκαία τεχνικά ςτοιχεία (βάρθ, ενδεικτικι
διάταξθ με διαςτάςεισ των επί μζρουσ ςυςκευϊν, διαςτάςεισ και διαδρομζσ καναλιϊν κλπ.) που
απαιτοφνται για τθν προετοιμαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι του χϊρου όπου ο Ανάδοχοσ κα
εγκαταςτιςει το είδοσ.
11. Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο που τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Τεχνικι Ρροςφορά του
διαγωνιηόμενου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ,
αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ οικονομικι προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τουσ πίνακεσ οικονομικισ προςφοράσ, οι οποίοι
διατίκενται ωσ ςυνθμμζνα ςτο παράρτθμα Δ τθσ παροφςασ, πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από τον
ςυμμετζχοντα για τα είδθ που προςφζρει (κατά περίπτωςθ) και να υποβλθκεί θλεκτρονικά ςτθ
διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και ςυγκεκριμζνα επί ποινι απόρριψθσ ςτον
(υπο)φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά». Οι οικονομικζσ προςφορζσ υποβάλλονται ξεχωριςτά ανά
προςφερόμενο είδοσ.
Α. Σιμζσ
Θ τιμι του προσ προμικεια υλικοφ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα και κα πρζπει να αναγράφεται
αρικμθτικά και ολογράφωσ που υπεριςχφει ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ με τθν αρικμθτικι τιμι.
Το κόςτοσ τθσ ςυντιρθςθσ των μθχανθμάτων δεν είναι επιλζξιμο προσ ςυγχρθματοδότθςθ από το
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα “Δυτικι Μακεδονία” του ΕΣΡΑ 2014-2020.
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Αποκλείεται οποιαδιποτε ανακεϊρθςθ τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε αξίωςθ του
προμθκευτι πζραν του αντιτίμου του εξοπλιςμοφ, που κα προμθκεφςει βάςει τθσ τιμισ τθσ προςφοράσ
του μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι αυτϊν και τθν αποπλθρωμι τουσ.
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Στθν οικονομικι προςφορά πρζπει να ςυμπεριλθφκεί και ο επίςθμοσ τιμοκατάλογοσ ανταλλακτικϊν τθσ
μθτρικισ εταιρίασ ςε ευρϊ για τον εξοπλιςμό/μθχανιματα που περιλαμβάνονται ςτο προςφερόμενο
είδοσ.
Θ υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν
τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να παρζχουν αυτά. Θ ευκφνθ
όμωσ για τθν ακρίβεια των αναφερομζνων βαρφνει αποκλειςτικά τον προμθκευτι.
Στο ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ, γίνεται ςφγκριςθ των τιμϊν των οικονομικϊν προςφορϊν
με αυτζσ του Ραρατθρθτθρίου Τιμϊν, όπωσ καταγράφτθκαν κατά τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ
υποβολισ προςφορϊν ςτο διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το Ν. 3846/2010 τθν δθμιουργίασ βάςθσ δεδομζνων
παρατθρθτθρίου τιμϊν για τον ζλεγχο των τιμϊν όλων των ειδϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 10 του Ν.
3580/2007 με βάςθ τισ τιμζσ των χωρϊν τθσ Ε.Ε.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν
Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εννζα (9)
μθνϊν (270 θμζρεσ) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια.
Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ δθλϊνεται με ςχετικι διλωςθ του προςφζροντα μζςα ςτον φάκελο
«Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – Τεχνικι προςφορά».
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
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β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Σθμειϊνεται ότι διευκρινιςεισ που δίνονται από
τουσ προςφζροντεσ, μετά τθ λιξθ του χρόνου κατάκεςθσ των προςφορϊν τουσ δεν γίνονται δεκτζσ και
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Διευκρινιςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από ςυλλογικό όργανο,
φςτερα από ζγγραφο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από ςχετικι γνωμοδότθςθ του ςυλλογικοφ οργάνου.
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία εκ παραδρομισ περιλαμβάνει δικαιολογθτικά του υποφακζλου τθσ «Οικονομικισ Ρροςφοράσ»
του οικονομικοφ φορζα ςτον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» ι
αντιςτρόφωσ (λόγω μθ εφρεςθσ κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά
Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά),
ςτ) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν
Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»
τθν Ραραςκευι 9/2/2018 και ϊρα 11:00:00 π.μ., τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν
καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα:
α) Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ, που ζχει οριςκεί από τθν ανακζτουςα αρχι,
πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ του ςυςτιματοσ, προβαίνει ςτθ διαδικαςία ελζγχου και αξιολόγθςθσ των
φακζλων και υπο-φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» των προςφορϊν. Θ
επιτροπι διενζργειασ ειςθγείται τον αποκλειςμό από τα επόμενα ςτάδια του διαγωνιςμοφ, των
υποψθφίων, που ζχουν υποβάλει ελλιπι ςτοιχεία ι των οποίων τα υποβλθκζντα ςτοιχεία δεν
ικανοποιοφν τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ Ρροκιρυξθσ και ςυντάςςει προσ τοφτο ςχετικό πρακτικό περί
αιτιολογθμζνθσ αποδοχισ ι απόρριψθσ των προςφορϊν των υποψθφίων. Το ανωτζρω πρακτικό αφοφ
υπογραφεί από όλα τα μζλθ τθσ επιτροπισ, κοινοποιείται για ζγκριςθ ςτο αρμόδιο όργανο. Θ ςχετικι
απόφαςθ κοινοποιείται, μζςω του ςυςτιματοσ ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ. Ραράλλθλα οι υποψιφιοι
ειδοποιοφνται για τθν θμερομθνία και ϊρα που κα πραγματοποιθκεί θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των
(υπο)φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά».
β) κατά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα και μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ επιτροπι αποςφραγίηει τουσ θλεκτρονικοφσ (υπο)φακζλουσ «Οικονομικι
Ρροςφορά» και προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν. Θ αξιολόγθςθ πραγματοποιείται ωσ εξισ: (α)
απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ οι οικονομικζσ προςφορζσ που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ
διακιρυξθσ και (β) εν ςυνεχεία αξιολογοφνται οι οικονομικζσ προςφορζσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ
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παροφςασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, θ επιτροπι διαγωνιςμοφ ςυντάςςει και
υπογράφει ςχετικό πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει ςυγκριτικό πίνακα αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν
προςφορϊν των υποψθφίων κατά φκίνουςα ςειρά, ςφμφωνα με το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο
ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το ανωτζρω πρακτικό μαηί με τυχόν άλλα ςτοιχεία
του διαγωνιςμοφ υποβάλλονται ςτο αρμόδιο όργανο προσ ζγκριςθ. Θ ςχετικι απόφαςθ κοινοποιείται,
μζςω του ςυςτιματοσ ςε όλουσ τουσ υποψθφίουσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα
προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α’ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά
τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από
τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ διαγωνιςμοφ ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν ανακζτουςα αρχι του
διαγωνιςμοφ απευκφνουν αιτιματα ςτουσ ςυμμετζχοντεσ χριςτεσ-οικονομικοφσ φορείσ για παροχι
διευκρινιςεων επί υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι χριςτεσ-οικονομικοί φορείσ παρζχουν τισ
διευκρινιςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Επίςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.4412/2016, κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ προςφορϊν, θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν
ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ εν λόγω διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ υποβάλλεται από τουσ
προςφζροντεσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν λαμβάνεται υπόψθ. Θ εν λόγω
διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ αφορά τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι πρόδθλα τυπικά ςφάλματα
που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ,
ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και των υποφακζλων των προςφορϊν, λεκτικζσ και
φραςτικζσ αποκλίςεισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που
δεν επιφζρουν ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενό τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά
ςτοιχεία, πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων, μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων,
διαφοροποίθςθ τθσ δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που
κεςπίηονται με νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι διευκρίνιςθ δεν
επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με
τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα,
εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν υποβλθκεί.
Στθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και
παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.
Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ ανά ςτάδιο, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ.
Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ
παροφςασ.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 39

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19
3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν
που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ
μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτισ.
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ
προςφοράσ. Αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ, δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των
δικαιολογθτικϊν, κεωροφνται ζγκυρα, εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ (03) μθνϊν που
προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ πρόςκλθςθσ. Σα εν λόγω
δικαιολογθτικά, ςε κάκε περίπτωςθ, να είναι ςε ιςχφ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
ψθφιακι υπογραφι.
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται εντόσ δυο εργαςίμων θμερϊν μετά από τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν και ςε ζντυπθ μορφι, φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ των ςυμμετεχόντων που
δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν που υπεβλικθςαν. Θ αποςφράγιςθ γίνεται μζςω των
αρμοδίων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά
των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό κα ζχουν
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ που
αποςφραγίςτθκε. Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ
παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει
θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Συςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
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ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ και ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ κζτοντασ του
προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ
πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
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ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι (α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ
πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι
τθλεομοιοτυπία ι (β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν
αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι
τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο
επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του ι ςε
περίπτωςθ που πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016.
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ:
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ,
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ.
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν
ΑΕΡΡ.
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων
βοθκθμάτων τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν.
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Εγγυιςεισ

4.1.1.Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ,
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι αορίςτου, δθλαδι κα ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςτθν
τράπεηα.
Με τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο θ εγγυθτικι
επιςτολι ςυμμετοχισ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Ραράρτθμα Ε τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.1.2. Εγγυιςεισ καλισ λειτουργίασ
Μετά τθν ζγκριςθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και προκειμζνου να αποδεςμευτεί θ εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ, απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ
αυτισ, ξεκινά μετά τθν οριςτικι παραλαβι και θ διάρκειά του ορίηεται ςτθν προςφορά του αναδόχου και
ςε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κατά
τρεισ μινεσ (3) και που προβλζπεται ςτο άρκρο 6.7 τθσ παροφςασ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τα
όςα περιγράφονται ςτο άρκρο 6.5 τθσ παροφςασ, κακϊσ και όςα περιγράφει ο ίδιοσ ςτθν προςφορά του.
Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε ποςοςτό δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και επιςτρζφεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου
τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, όπωσ ορίηεται ανωτζρω, διάςτθμα κατά το οποίο θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ,
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.
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4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ,
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και
εργατικοφ δίκαιου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου
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Οποιαδιποτε όμωσ τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ δφναται να γίνει μόνο εγγράφωσ
και κα υπογράφεται και από τουσ δυο ςυμβαλλόμενουσ, μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, αποκλειόμενθσ ρθτά οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ με προφο ρικι ςυμφωνία.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Τρόποσ πλθρωμισ

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
Ριο ςυγκεκριμζνα για τθν πλθρωμι τθσ δαπάνθσ απαιτοφνται: α)Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και
ποιοτικισ παραλαβισ (ςφμφωνα με το αρκ. 208 του ν.4412/2016), β)δελτίο αποςτολισ-τιμολόγιο του
ανάδοχου, ςτο οποίο κα αναγράφονται λεπτομερϊσ το κάκε είδοσ, θ τιμι και θ ποςότθτα, γ) αποδεικτικό
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ
παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε
εφαρμογι του άρκρου 3 του Ν. 3580/2007
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε
ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ,
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
δ) ποςοςτό 0,06%, Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν βάςει του Ν. 4412/2016 παρ. 3
του άρκρου 350. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νόμιμων κρατιςεων ι/και
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ
διακιρυξθσ κακϊσ και τθσ ςφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με
τισ νζεσ διατάξεισ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 6 τθσ παροφςασ (ειδικοί όροι)
εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ.
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Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν:

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ.
β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ
Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 & 207 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν,
χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ
αυτϊν.
Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ
φόρτωςθσ - παράδοςθσ.
Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι ςε
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ,
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.6.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ
τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου του Ν.4412/2016.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ
Ραράδοςθ υλικϊν - Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν

 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο και κα αναφζρει οπωςδιποτε ςτθν αρχικι του
προςφορά. Ειδικότερα για το ςφςτθμα επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μ.Τ.Ν., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
ολοκλθρϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν προμικειασ, αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ και παράδοςθσ ςε
λειτουργία, εντόσ 2 εβδομάδων ι 14 εργάςιμων θμερϊν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και
οπωςδιποτε πριν τθ λιξθ των εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ
θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ.
 Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με τθν
εγκατάςταςθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν ςχετικι κείμενθ
νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε
περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο
τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία των
εξετάςεων ςε αςκενείσ, (αφορά τθν διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ). Να κατατεκοφν τα ςχετικά
πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ των οργάνων μετριςεων και ελζγχου.
 Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι,
εφόςον δεν φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε
αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του, φςτερα
από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του
Ν.4412/2016.
 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται
ζκπτωτοσ.
 Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθ ςφμβαςθ,
εφόςον το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου ι
εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν
περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να
ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ
αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου
207 του ν. 4412/2016.
 Για τθ μετάκεςθ του χρόνου παράδοςθσ απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΕΔΑ) του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.
 Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τα ζξοδα μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ, παράδοςθσ, παραλαβισ και κζςθσ ςε
λειτουργία, των προσ προμικεια ειδϊν, με ευκφνθ και μζριμνά του ςτουσ χϊρουσ που ζχουν
υποδειχτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
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 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να βρει το μεταφορικό μζςο και να φροντίςει για τθν φόρτωςθ,
μεταφορά και παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςτον τόπο παράδοςισ τουσ. Στθ μεταφορά
εφαρμόηονται οι όροι και οι ςυμφωνίεσ των Κωδικοποιθμζνων θτρϊν Μεταφοράσ. Εφόςον το
μεταφορικό μζςον είναι πλοίο, αυτό υπόκειται ςτουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ των Classification Clauses.
 Ο ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθ φόρτωςθ των υπό προμικεια ειδϊν, είναι υποχρεωμζνοσ να
γνωςτοποιιςει ςτθν Υπθρεςία, κάκε ςτοιχείο ςχετικό με τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά.


Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αςφαλίςει τα προσ μεταφορά είδθ ςε αςφαλιςτικι εταιρεία. Θ
αςφάλιςθ κα καλφπτει όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ κινδφνουσ, ςφμφωνα με τθ φφςθ των ειδϊν, όπωσ και
αυτοφσ του πολζμου, απεργιϊν, ςτάςεων κ.λ.π. όπωσ αυτοί ορίηονται ςτισ ριτρεσ του Ινςτιτοφτου των
αςφαλιςτικϊν Λονδίνου, που ιςχφουν κάκε φορά (άρκρο 210, Ν. 4412/2016).

 Θ ςυςκευαςία κα είναι όμοια με αυτι του εμπορίου με ςκοπό τθν προςταςία των μεταφερόμενων
ειδϊν, από τυχόν ηθμιζσ κατά τθ μεταφορά τουσ, χωρίσ άλλθ χρθματικι επιβάρυνςθ. Τα ςχετικά υλικά
ςυςκευαςίασ δεν επιςτρζφονται ςτον προμθκευτι. Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ ςυςκευαςίασ πρζπει να
αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεισ.


Στοιχεία προμθκευτι



Αρικμόσ ςφμβαςθσ



Είδοσ και ποςότθτα

Ο αντιπρόςωποσ του Οίκου των ειδϊν ςτθν Ελλάδα υπζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ όπωσ αυτζσ
κακορίηονται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ περί εμπορικϊν αντιπροςϊπων ειςαγωγισ.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να
παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι
ςχετικι πλθροφοριακι πινακίδα, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία για τθν χρθματοδότθςι
του.
Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ
προςκομίςτθκε.

6.2

Ραραλαβι υλικϊν - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ υλικϊν

 H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16 ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα ΣΤ τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ).
Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και
εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ.
 Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι,
απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ εγκατάςταςθ και ο εξοπλιςμόσ να βρίςκονται ςε κατάςταςθ
πλιρουσ λειτουργίασ, κακϊσ και θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο ςυγκεκριμζνα πλιρθσ
ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (Operation and service manual) ςτθν
αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα.
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 Οι περιγραφόμενεσ ςτθ Σφμβαςθ δυνατότθτεσ του εξοπλιςμοφ κα ελεγχκοφν με τα απαιτοφμενα
εργαλεία και όργανα μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό
δεν είναι δυνατό, ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν τεχνικι
προδιαγραφι κάκε είδουσ.
 Σε όςα είδθ απαιτείται τα όργανα μετριςεων να είναι διακριβωμζνα πρζπει να ςυνοδεφονται από
ςχετικά πιςτοποιθτικά διακρίβωςθσ και ελζγχου.
 Πλα τα προςφερόμενα είδθ και υποςυςτιματά τουσ που κα προμθκεφςει, εγκαταςτιςει και κζςει ςε
λειτουργία ο Ανάδοχοσ πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και να
ικανοποιοφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα
υπόλοιπα χαρακτθριςτικά του.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν ικελε ηθτιςει ο
φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ.
 Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο Είδοσ και ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται
να υπακοφςει ςε οποιαδιποτε εντολζσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του, για είδοσ το οποίο δεν
εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του.
 Τυχόν βλάβεσ κατά τθ διάρκεια των δοκιμϊν βαρφνουν τον προμθκευτι ο οποίοσ οφείλει με δικά του
ζξοδα να τισ αποκαταςτιςει άμεςα εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Μετά τθν αποκατάςταςθ τυχόν
βλαβϊν ακολουκεί εκ νζου δοκιμι του ςυςτιματοσ διάρκειασ μζχρι επτά (7) θμερϊν ςτθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ παραλαβϊν με τουσ ίδιουσ όρουσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν.
 Μετά από παρζλευςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ, κατά τθν οποία πρζπει να
πραγματοποιθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι ποιοτικοί ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ του,
θ διαπίςτωςθ τθσ καλισ του κατάςταςθσ, θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του δυνατοτιτων και
χαρακτθριςτικϊν, κα ςυνταχκεί πρακτικό ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια
Επιτροπι.
 Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο.
 Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό
– οριςτικό- παραλαβισ του υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ των υλικϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3
του άρκρου 208 του ν. 4412/16.
 Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ)
κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ.
 Υλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να
παραπζμπονται για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του
αναδόχου ι ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα
βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο.
 Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει
εγγράφωσ εξζταςθ κατ’ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι
(20) θμερϊν από τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ, με τον
τρόπο που περιγράφεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16.
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 Το αποτζλεςμα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. Ο
ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ.
 Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία διενζργειασ των προβλεπόμενων ελζγχων.
 Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ
τοφτο ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από
τθν υπθρεςία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν
απόφαςθ αυτι θ αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα
βιβλία τθσ, προκειμζνου να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου.
 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο
πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο
από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και
ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν
επιςτρζφονται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ
ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.

6.3

Εγκατάςταςθ υλικϊν

 Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκτελζςει πλιρωσ τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ (ςτα είδθ που
προβλζπεται) και να το δοκιμάςει και παραδϊςει ςε πλιρθ λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και
αςφαλιςμζνο προςωπικό, με δικι του ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ
και τθσ επιςτιμθσ και τθ λοιπι ςχετικι νομοκεςία του ελλθνικοφ κράτουσ, τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια
του καταςκευαςτικοφ οίκου και τζλοσ, τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του Γ.Ν. Καςτοριάσ,
ςτουσ χϊρουσ που διακζτουν.
 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει για τθν εγκατάςταςθ εξειδικευμζνο προςωπικό το
οποίο κα αναφζρεται ςτο φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, θ δε Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να ελζγξει
τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου.
 Ωσ τόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ ορίηεται το Γ.Ν. Καςτοριάσ, και εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων,
των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κα γίνει ςτουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ, του Γ.Ν. Καςτοριάσ, για τθν
εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ.
 Θ εγκατάςταςθ των μθχανθμάτων, των ςυςκευϊν και των ςυςτθμάτων κακϊσ και τα υλικά που κα
χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να καλφπτουν πλιρωσ τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ για αςφάλεια και
υγιεινι και να διαςφαλίηουν τθν ομαλι και πλιρθ λειτουργία των θλεκτρολογικϊν και
μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιριακϊν υποδομϊν του Γ.Ν. Καςτοριάσ. Με ευκφνθ και δαπάνθ
του αναδόχου, μετά από ςχετικό του αίτθμα και ζγκριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Γ.Ν.
Καςτοριάσ, κα προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν επίτευξθ των ανωτζρω.
 Τα ςχετικά ςυνυποβαλλόμενα, με τθν προςφορά ςτοιχεία, από τουσ «προμθκευτζσ», όπωσ
πιςτοποιθτικά ι βεβαιϊςεισ για το εξειδικευμζνο τεχνικό ι εκπαιδευτικό προςωπικό, εξαςφάλιςθ
μακρόχρονθσ παροχισ ανταλλακτικϊν ι αναλωςίμων μονοπωλιακοφ χαρακτιρα, εξαςφάλιςθ
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μακρόχρονθσ παροχισ υπθρεςιϊν, εγκατάςταςθσ, service, εκπαίδευςθσ κλπ. εγγυιςεισ ι καλφψεισ
τεχνικισ ι οικονομικισ φφςθσ κλπ. ςτοιχεία τα οποία αναφζρονται ςτα παραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ,
και όχι για το μζροσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ που ςυντάςςεται από τον Ρρομθκευτι, (τεχνικι
περιγραφι, γενικοί-ειδικοί όροι, φφλλο ςυμμόρφωςθσ, κ.λ.π.), προκειμζνου να κρικοφν,
χαρακτθριςκοφν και αξιολογθκοφν πρζπει να είναι οπωςδιποτε επιβεβαιωμζνα-τεκμθριωμζνα με
αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ, από τον αντίςτοιχο μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο θ τον εξουςιοδοτθμζνο
αντιπρόςωπό του ςτθν ευρωπαϊκι ζνωςθ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτθν οδθγία 93/42/EEC».
 Για να χαρακτθρίηεται ο «προμθκευτισ» ωσ κυγατρικόσ οίκοσ, πρζπει ςτο διακριτικό του τίτλο να ζχει
και τον τίτλο του μθτρικοφ οίκου ι να υποβάλλει ςτοιχεία που να βεβαιϊνουν τον ιςχυριςμό αυτό.
 Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει, με ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να κατακζςουν με τθν προςφορά
και τα πιςτοποιθτικά ISO, (ΕΝ ISO 9001:08 ι EN ISO 14001:04) ι τα ιςοδφναμα αυτϊν, με πεδίο
πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ και τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων και πλιρθ
τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, ϊςτε να ικανοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ των
ςχετικϊν οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. (οδθγία 93/42/ΕΟΚ όπωσ ιςχφει ςιμερα) κακϊσ και τα πιςτοποιθτικά
ςυμμόρφωςθσ με τθν ΔΥ8/1348/04.
 Στοιχεία αόριςτα ελλιπι ι αςαφι δεν κα λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν αξιολόγθςθ.
 Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του Οίκου καταςκευισ δφναται να βεβαιϊνει τα ανωτζρω περιγραφόμενα
ςτοιχεία με υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον του ζχει δοκεί προσ τοφτο από τον Μθτρικό
καταςκευαςτικό οίκο επίςθμθ πρωτότυπθ εξουςιοδότθςθ.
 Στο περιεχόμενο των πάςθσ φφςεωσ βεβαιϊςεων ι πιςτοποιθτικϊν, ι δικαιολογθτικϊν, ι
εγγυιςεων-καλφψεων (χρονικζσ – ποιοτικζσ – ποςοτικζσ - παροχισ όρων ςυντιρθςθσ –
ανταλλακτικϊν - αναλωςίμων κλπ.), τα οποία κα αναφερκοφν & κατατεκοφν από τουσ
«προμθκευτζσ» για τθν αξιολόγθςθ, βακμολόγθςθ, προμικεια – εγκατάςταςθ – παράδοςθ –
εκπαίδευςθ - διαςφάλιςθ ςυντιρθςθσ, εγγυιςεων, ανταλλακτικϊν, αναλωςίμων, εκπαιδευμζνου
(τεχνικοφ ι εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ) κ.λ.π., και τα οποία κα είναι πρωτότυπα ι επικυρωμζνα
αντίγραφα των πρωτοτφπων ι ευκρινι φωτοαντίγραφα αυτϊν, κα περιλαμβάνονται πλιρθ
ςτοιχεία, κατά περίπτωςθ, του μθτρικοφ ι κυγατρικοφ ελλθνικοφ οίκου (Δ/νςθ, τθλζφωνο, Fax, κλπ.)
και του υπογράφοντοσ Νομίμου Εκπροςϊπου (όνομα-ιδιότθτα).
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει μόνιμο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, με
πιςτοποιθτικό εκπαίδευςθσ και εξουςιοδότθςθσ αυτοφ από τον μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο, για τθν
ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ κακϊσ και τα
τυπικά κλπ. προςόντα των απαςχολουμζνων να αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά ωσ και τα
αντίςτοιχα διακριβωμζνα προσ τοφτο όργανα.
 Αςάφειεσ ι αοριςτίεσ, ωσ προσ τον αρικμό, προςόντα, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τουσ όρουσ
εγγυιςεων ι τθ ςυντιρθςθ κλπ. κα χαρακτθρίηονται, απαράβατοι όροι και οι προςφορζσ κα
αποκλείονται (αφορά τα είδθ που χρειάηονται ςυντιρθςθ).
 Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβήσ ςε κατάςταςη λειτουργίασ ο ανάδοχοσ
υποχρεοφται να παραδϊςει: Πλήρη ςειρά τευχϊν (ςε ζντυπη και ηλεκτρονική μορφή) με οδηγίεσ
ςυντήρηςησ και επιςκευήσ (SERVICE MANUALS), κακϊσ και όλο το απαραίτθτο λογιςμικό για τθν
πλιρθ λειτουργία του μθχανιματοσ και τθν επαναφόρτωςι του (ςε όποιο είδοσ υπάρχει) από τουσ
τεχνικοφσ του Νοςοκομείου (π.χ. τυχόν αναβακμίςεισ του κλπ.). Να περιγραφεί λεπτομερϊσ ο τρόποσ
επαναφόρτωςθσ του λειτουργικοφ ςυςτιματοσ του μθχανιματοσ και να δοκοφν οι απαραίτθτεσ
οδθγίεσ.
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 Επίςθσ να παραδοκοφν όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ και όλοι
οι απαραίτθτοι κωδικοί χριςτθ και τεχνικοφ (ελζγχων, επιςκευϊν, ρυκμίςεων κλπ.).
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ –ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά τθσ
προςφοράσ του τα παρακάτω, προκειμζνου αφενόσ μεν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία να αξιολογθκοφν –
βακμολογθκοφν και αφετζρου δε να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ εκμετάλλευςθ των δυνατοτιτων και
αποδόςεων των ειδϊν και κφρια να διαςφαλίηεται από τουσ χριςτεσ θ κανονικι λειτουργία των
μθχανθμάτων και ταυτόχρονα να προςτατεφεται θ Δθμόςια Υγεία με τθν χρθςιμοποίθςθ των
αναγκαίων εκάςτοτε ςτοιχείων, κατά τθ διενζργεια των εξετάςεων:
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να αναφζρει ότι διακζτει μόνιμο και κατάλλθλα εκπαιδευμζνο
προςωπικό (πζραν και ανεξάρτθτα του αντίςτοιχου τεχνικοφ προςωπικοφ για παροχι υπθρεςιϊν
εγκατάςταςθσ, ςυντιρθςθσ, κλπ) για τθν υποςτιριξθ των προςφερομζνων ειδϊν από άποψθ
λειτουργικι και επίδειξθ – εκμάκθςθ του προςωπικοφ των Νοςοκομείων (ιατρϊν - χειριςτϊν) τόςο
επί τθσ λειτουργίασ των ειδϊν όςο και επί των δυνατοτιτων αποτελεςματικότερθσ και
επωφελζςτερθσ εκμετάλλευςθσ και ανάπτυξθσ τθσ απόδοςισ των, ποιοτικισ και ποςοτικισ.
 Το υπόψθ εκπαιδευτικό ωσ και το τεχνικό προςωπικό κα αναφερκεί χωριςτά με τον αντίςτοιχο χρόνο
εναςχόλθςισ του, τα προςόντα, εκπαίδευςθ κλπ και κα ςυνυποβλθκεί ςχετικό πιςτοποιθτικό ειδικισ
προσ τοφτο εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχθσ εξουςιοδότθςθσ από τον μθτρικό καταςκευαςτικό οίκο,
ϊςτε να τεκμθριϊνεται θ καταλλθλότθτά του, αντίςτοιχα, για τθν πλιρθ εκπαίδευςθ ιατρϊν
χειριςτϊν επί τθσ λειτουργίασ των μθχανθμάτων και τθσ πλιρουσ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων
των ειδϊν ενϊ για το τεχνικό προςωπικό ι καταλλθλότθτα του για εγκατάςταςθ, service κλπ των
υπόψθ ειδϊν. Θ υπόψθ εκπαίδευςθ (ιατρϊν – φυςικϊν - χειριςτϊν) κα παρζχεται επί ζνα μινα μετά
τθν εγκατάςταςθ του μθχανιματοσ άνευ πρόςκετθσ αμοιβισ του προμθκευτι.
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται εντόσ τθσ δεκαετίασ να παράςχει επί πλζον μία ανάλογθ εκπαίδευςθ
φςτερα από αίτθμα του φορζα χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ για τυχόν επανάλθψθ τθσ
εκπαίδευςθσ μεταγενζςτερα, προσ εκπαίδευςθ νζου προςωπικοφ (ιατρϊν, φυςικϊν ι χειριςτϊν και
βιοϊατρικϊν μθχανικϊν)
 Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ δεν διακζτει το προςωπικό (εκπαιδευτικό-τεχνικό), πρζπει ςτθν
προςφορά να υπάρχει ζγγραφο του μθτρικοφ οίκου ότι θ εκπαίδευςθ κα γίνει από δικό του
εξειδικευμζνο προςωπικό ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και με τουσ όρουσ που αναφζρονται ωσ άνω.

6.4 Ανταλλακτικά – Αναλϊςιμα – SERVICE
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν αποκικευςθ ανταλλακτικϊν και κφρια τθ διάκεςθ
ανταλλακτικϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ
του ςυγκροτιματοσ, επί δζκα (10) τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. Θ ανάλογθ δζςμευςθ κα γίνεται με
κατάκεςθ ςχετικισ ζγγραφθσ βεβαίωςθσ των μθτρικϊν καταςκευαςτικϊν οίκων, για τθν αξιολόγθςθ
τθσ προςφοράσ, δεδομζνου ότι κρίνεται ωσ ουςιϊδθσ απαίτθςθ τθσ διακιρυξθσ για τθν ομαλι και
απρόςκοπτθ μακρόχρονθ λειτουργία του ςυγκροτιματοσ.
 Στθν τεχνικι προςφορά, πζρα από τθν βαςικι ςφνκεςθ του προςφερόμενου ςυγκροτιματοσ κα
περιλαμβάνονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα απαραίτθτα υλικά - αναλϊςιμα για τθν λειτουργία του
μθχανιματοσ.
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6.5. Ειδικοί όροι ναφλωςθσ – αςφάλιςθσ - ανακοίνωςθσ φόρτωςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο
εξωτερικό
Ναφλωςθ - Αςφάλιςθ
1. Αν θ προμικεια πραγματοποιείται με τον όρο παράδοςθσ FOB - FOT, θ επιλογι του μεταφορικοφ μζςου
γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ο οικονομικόσ φορζασ μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ υποχρεοφται να ηθτιςει από τθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθ μεταφορά
του υλικοφ. Στισ άλλεσ περιπτϊςεισ θ επιλογι του μεταφορικοφ μζςου γίνεται με μζριμνα και δαπάνθ του
ανάδοχο με τουσ εξισ περιοριςμοφσ:
α) Δεν επιτρζπεται θ μεταφόρτωςθ ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ ι λιμάνια χωρίσ ςυγκατάκεςθ του
αγοραςτι.
β) Εφόςον το μεταφορικό μζςο είναι πλοίο, τοφτο υπόκειται ςτουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ
CLASSIFICATION CLAUSES.
Επίςθσ, θ φόρτωςθ γίνεται μζςα ςτα κφτθ και όχι ςτο κατάςτρωμα του πλοίου εκτόσ αν άλλωσ κρίνει ο
αγοραςτισ. Επαςφάλιςτρα λόγω θλικίασ του πλοίου, θ από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, βαρφνουν τον
ανάδοχο, όταν θ προμικεια γίνεται με τον όρο παράδοςθσ CIF.
2. Στθν περίπτωςθ που θ προμικεια πραγματοποιείται με όρο κατά τον οποίο θ αςφάλιςθ γίνεται με
μζριμνα και δαπάνθ του ανάδοχο, αυτι ανατίκεται ςε αςφαλιςτικι εταιρεία και καλφπτει κινδφνουσ
επιλογισ του αγοραςτι, ανάλογα με τθ φφςθ του εμπορεφματοσ, τα περιςτατικά του ταξιδιοφ, τθ
ςυςκευαςία και λοιποφσ ςυναφείσ παράγοντεσ, οι οποίοι ορίηονται ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ. Εκτόσ από τουσ
παραπάνω κινδφνουσ, καλφπτονται και κίνδυνοι όπωσ πολζμου, απεργιϊν, ςτάςεων, πολιτικϊν ταραχϊν,
όπωσ αυτοί ορίηονται ςτισ ριτρεσ του ινςτιτοφτου των αςφαλιςτϊν Λονδίνου που ιςχφουν κάκε φορά.
3. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αςφαλίςεων θ ζναρξθ και θ λιξθ των αςφαλιηομζνων κινδφνων μεταφοράσ
γίνεται, ςφμφωνα με τθν ριτρα από αποκικθ ςε αποκικθ (WAREHOUSE TO WAREHOUSE)
περιλαμβανομζνθσ και τθσ παραμονισ των εμπορευμάτων ςτουσ τελωνειακοφσ χϊρουσ ι άλλεσ αποκικεσ
INTRANSIT του τόπου προοριςμοφ των υλικϊν, για ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ από τθν άφιξθ τουσ.
4. Θ αςφάλιςθ καλφπτει τθν αξία CIF του εμπορεφματοσ πλζον 5%.
Ανακοίνωςθ φόρτωςθσ
1. Ο ανάδοχοσ αμζςωσ μετά τθν φόρτωςθ των υλικϊν, υποχρεοφται να γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα
αρχι, με τθλεγράφθμα ι τθλετφπθμα ι τθλεομοιοτυπία, τα ςτοιχεία φόρτωςθσ ςτα οποία να
περιλαμβάνονται τουλάχιςτον:
α) Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, αν υπάρχει.
β) Αν θ μεταφορά γίνεται με πλοίο, το όνομα του πλοίου, θ εκνικότθτα του και θ ςθμαία του.
γ) Ο αρικμόσ των κιβωτίων, τα επ’ αυτϊν ςθμεία και αρικμοί, κακϊσ και θ φορτωκείςα ποςότθτα και το
βάροσ (μικτό - κακαρό).
δ) Θ πικανι θμερομθνία άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου ςτον τόπο προοριςμοφ.
2. Αν ο ανάδοχοσ παραλείψει ι κακυςτεριςει να αποςτείλει το ανωτζρω τθλεγράφθμα ι τθλετφπθμα ι
τθλεομοιοτυπία, βαρφνεται με ζξοδα υπερθμεριϊν και παραμονισ ςε τελωνειακοφσ χϊρουσ ι χϊρουσ
INTRANSIT των ςυμβατικϊν υλικϊν, από τθν επομζνθ τθσ άφιξθσ του μεταφορικοφ μζςου μζχρι τθν
παραλαβι τουσ.
Ροιοτικόσ ζλεγχοσ ςτο εξωτερικό
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1. Πταν τα υλικά ειςάγονται από το εξωτερικό πριν από τθ φόρτωςι τουσ ι κατά το ςτάδιο καταςκευισ
τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ανακζςει, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων
ςυμβάςεων, τον ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο ςε διεκνζσ γραφείο ελζγχου.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ οριςτικι παραλαβι του υλικοφ γίνεται ςτθν Ελλάδα από τθν αρμόδια επιτροπι
παραλαβισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθ ςφμβαςθ και τισ κείμενεσ διατάξεισ.
2. Ζναντι του διεκνοφσ γραφείου ελζγχου ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τισ εξισ υποχρεϊςεισ:
α) Να διακζτει τα απαιτοφμενα τεχνικά μζςα και εργατοτεχνικό προςωπικό, ιδίωσ για μετακίνθςθ,
μετατόπιςθ, ςτοιβαςία του προσ ζλεγχο υλικοφ και για κάκε άλλθ ενζργεια που είναι αναγκαία για τον
ζλεγχο.
β) Να διακζτει για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ του προσ ζλεγχο υλικοφ όςα τεχνικά μζςα ζχει ςτθν
διάκεςθ του.
γ) Να ζχει ςυγκεντρωμζνα τα υλικά ςτθν ίδια πόλθ ι τοποκεςία, άλλωσ, βαρφνεται με τα πρόςκετα ζξοδα
του ελζγχου.
δ) Να ενθμερϊνει τα αρμόδια όργανα του διεκνοφσ γραφείου ελζγχου, ςχετικά με τθν πορεία εκτζλεςθσ
τθσ παραγγελίασ.
ε) Σε περίπτωςθ απόρριψθσ των υλικϊν από το διεκνζσ γραφείο ελζγχου, ο οικονομικόσ φορζασ
βαρφνεται με τα ζξοδα που κα προκφψουν από τον απαιτοφμενο ζλεγχο ι ελζγχουσ.
3. Αν δεν προςζλκει ζγκαιρα το διεκνζσ γραφείο ελζγχου για τον ζλεγχο του υλικοφ, ο οικονομικόσ φορζασ
υποχρεοφται να απευκυνκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, για να προβεί ςτισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ.
4. Θ αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικοφ, όπου τοφτο απαιτείται, κατά τον ζλεγχο ςτο
εξωτερικό, βαρφνει τον οικονομικό φορζα.
5. Το διεκνζσ γραφείο ελζγχου υποχρεοφται, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο ότι το υλικό δεν
ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, να μθν εκδϊςει το πιςτοποιθτικό ελζγχου, αλλά να
ενθμερϊςει αμζςωσ τθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου να λάβει οδθγίεσ για τισ περαιτζρω ενζργειεσ
του.
6. Θ ανακζτουςα αρχι, αντί να ανακζςει τον ζλεγχο ςε διεκνζσ γραφείο ελζγχου, μπορεί να αποςτείλει
επιτροπι από εξειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ του δθμοςίου
τομζα, για τθ διενζργεια του ελζγχου ςτο εξωτερικό. Στθν περίπτωςθ, αυτι θ επιτροπι ςυντάςςει και
υποβάλει ςτθν ανακζτουςα αρχι πρακτικό του διενεργθκζντοσ ελζγχου. Οι υποχρεϊςεισ του οικονομικοφ
φορζα ζναντι τθσ επιτροπισ είναι ίδιεσ με εκείνεσ προσ το διεκνζσ γραφείο ελζγχου.

6.6

Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ

 Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι.
 Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. Αν ο
ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ
κυρϊςεισ.
 Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 3
του άρκρου 213 του ν. 4412/2016.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 56

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19
6.7

Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ

 Ο ανάδοχοσ μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και τθν οριςτικι παραλαβι υποχρεοφται να
παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον δφο ετϊν (2), τόςο για τα επιμζρουσ
τμιματα που απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα, όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ,
ςφμφωνα με το Τεφχοσ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και τα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν για δζκα τουλάχιςτον
(10) ςυνολικά ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ του μθτρικοφ καταςκευαςτικοφ οίκου. Σε περίπτωςθ
προςφοράσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πζραν των δφο ετϊν, θ ςχετικι πζραν των δφο ετϊν
επιβεβαίωςθ κα γίνεται με ζγγραφθ βεβαίωςθ του καταςκευαςτικοφ μθτρικοφ οίκου και
οπωςδιποτε με ειδικι αναφορά για τον αντίςτοιχο διαγωνιςμό ι τθν επανάλθψι του. Κατά τθ
διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ
προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα
εργατικά, ανταλλακτικά υλικά, εκτόσ αναλωςίμων που αναφζρεται ςτθ διακιρυξθ ότι εξαιροφνται.
Στθν πλιρθ εγγφθςθ περιλαμβάνεται υποχρζωςθ του προμθκευτι και για προλθπτικό ζλεγχο
ςυντιρθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτικοφ Οίκου, ϊςτε το μθχάνθμα να είναι πάντα
ςε κατάςταςθ ετοιμότθτασ, ότι δθλαδι ακριβϊσ προβλζπει το ςχζδιο πλιρουσ ςφμβαςθσ. ΚΑΤΑ ΤΘΝ
ΔΙΑΚΕΙΑ ΤΘΣ ΕΓΓΥΘΣΘΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΜΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.
 Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο υπόχρεοσ φορζασ για τθν ζγκαιρθ παράδοςθ του ζτοιμου χϊρου,
προσ εγκατάςταςθ του ςυγκροτιματοσ, δεν ςυμμορφωκεί εμπρόκεςμα και δεν ετοιμάςει το χϊρο
(ςφμφωνα με τισ αναγκαίεσ απαιτιςεισ του προμθκευτικοφ οίκου), ζνα μινα πριν από τθν ςυμβατικι
θμερομθνία παράδοςθσ, τότε θ μεν παράδοςθ των ειδϊν ακολουκεί τισ αντίςτοιχεσ διατάξεισ τθσ
κείμενθσ νομοκεςίασ, θ δε εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ αρχίηει το βραδφτερο ζνα μινα, μετά τθν
ςυμβατικι θμερομθνία παράδοςθσ.
 Κατά τθ διάρκεια εγγφθςθσ κα τθρείται θμερολόγιο λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ, βλάβθσ κλπ. που κα
παρακολουκείται και κα μονογράφεται από τουσ υπεφκυνουσ του Νοςοκομείου (ιατρό ι
θλεκτρονικό) και τον τεχνικό του προμθκευτι. Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται οι βλάβεσ, τα αίτια
τουσ και θ διάρκεια ακινθτοποίθςθσ του μθχανιματοσ. Ο ανάδοχοσ κα ειδοποιείται τθλεφωνικά για
τθ βλάβθ και κα ςτζλνεται Fax, οπότε και αρχίηει να μετρά ο χρόνοσ ακινθτοποίθςθσ. Στο τζλοσ του
χρόνου εγγφθςθσ κα ακροίηονται οι εργάςιμεσ θμζρεσ ακινθτοποίθςθσ λόγω βλάβθσ οποιουδιποτε
μζρουσ του μθχανιματοσ.
 Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του
αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να
προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και
ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ.
 Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του
αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο
ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν
ζκπτωςθ του αναδόχου.
 Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ
επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ
τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό
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όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που
προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

Ο Διοικθτισ

Αντωνιάδθσ Βαςίλειοσ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ

ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΘΣ
ΣΥΜΒΑΣΘΣ

A/A

ΕΙΔΘ

1
2
3

ΥΡΕΘΧΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΥΡΕΘΧΟΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ
ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ Μ.Τ.Ν.
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΩΛΘΝΑΙΩΝ 24
ΘΕΣΕΩΝ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48)
ΘΕΣΕΩΝ
ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
AMBU (ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΡΕΙΟΙΣΜΟΥ ΡΙΕΣΘΣ)
ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ
ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘ
ΤΟΧΘΛΑΤΘ
ΣΥΣΚΕΥΘ ΗΥΓΙΣΘΣ-ΑΝΑΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΚΩΝ
ΑΙΜΑΤΟΣ

4
5
6
7
8
9
10

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΘΣΘ
Σ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ

ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.

1
1
1

ΡΟΫΡΟΛΟΓ
ΙΣΜΟΣ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ
44.354,84 €
44.354,84 €
32.258,06 €

ΤΕΜ.

2

6.048,39 €

7.500,00 €

ΤΕΜ.

2

8.870,97 €

11.000,00 €

ΤΕΜ.

2

7.258,06 €

9.000,00 €

ΤΕΜ.

1

241,94 €

ΤΕΜ.

1

3.225,81 €

4.000,00 €

ΤΕΜ.

1

2.822,58 €

3.500,00 €

ΤΕΜ.

2

6.048,39 €

7.500,00 €

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
ΦΡΑ 24%
55.000,00 €
55.000,00 €
40.000,00 €

300,00 €

192.800,00 €
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ΡΑΑΤΘΜΑ Βϋ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

1) ΥΡΕΘΧΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
Ο ηθτοφμενοσ ζγχρωμοσ υπερθχοκαρδιογράφοσ κα πρζπει να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ και το οποίο οπωςδιποτε να ενςωματϊνει τισ πλζον πρόςφατεσ κλινικζσ εφαρμογζσ που
ζχουν παρουςιαςτεί από τον κάκε καταςκευαςτικό οίκο. Να αναφερκεί το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ του
για αξιολόγθςθ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
1. Να είναι κατάλλθλοσ για καρδιολογικζσ εξετάςεισ ενθλίκων, παίδων και νεογνϊν, διοιςοφάγειεσ
εξετάςεισ κακϊσ και εξετάςεισ περιφερικϊν αγγείων.
2. Να απεικονίηει τισ καρδιακζσ δομζσ με υψθλι διακριτικι ικανότθτα διακζτοντασ υψθλό ρυκμό
εναλλαγισ εικόνασ των 1000 πλαιςίων το δευτερόλεπτο τουλάχιςτον.
3. Να διακζτει ψθφιακό διαμορφωτι να αναφερκοφν τα κανάλια επεξεργαςίασ και να γίνει αναλυτικι
περιγραφι τθσ τεχνολογίασ προσ αξιολόγθςθ.
4. Θα είναι αναβακμίςιμοσ τόςο ςε επίπεδο Hardware όςο και Software.
5. Να διακζτει υπερςφγχρονο εςτιαςμό δζςμθσ ςυνολικοφ εφρουσ εςτίαςθσ ι μεμονομζνων ςθμείων
ςτισ καρδιολογικζσ κεφαλζσ Phased Array Sector για τθν υψθλότερθ διακριτικι ικανότθτα ςτο επίπεδο
τθσ απεικόνιςθσ των δφο διαςτάςεων.
6. Να διακζτει βάκοσ απεικόνιςθσ 30 cm τουλάχιςτον.
7. Ζγχρωμο μόνιτορ τουλάχιςτον 21”, υψθλισ ευκρίνειασ. Να αναφερκοφν τα τεχνικά χαρακτθριςτικά
του, κα βακμολογθκεί επιπλζον θ τυχόν υψθλότερθ τεχνολογία. Με δυνατότθτα περιςτροφισ και
κλίςθσ, κακϊσ και αναδίπλωςθσ.
8. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ νζασ τεχνολογίασ touch screen για τον άμεςο χειριςμό των εντολϊν
λειτουργίασ. Το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ να είναι 9” τουλάχιςτον
9. Να διακζτει τουλάχιςτον τρεισ (3) ενςωματωμζνεσ ενεργζσ κφρεσ για τθν ταυτόχρονθ ςφνδεςθ
θχοβόλων κεφαλϊν.
10. Να δζχεται ςε ξεχωριςτι ενεργι κφρα θχοβόλεσ κεφαλζσ τφπου pencil απεικόνιςθσ ςυνεχοφσ Doppler
(CW) με δυνατότθτα επιλογισ από το πλθκτρολόγιο
11. Να διακζτει εργοςταςιακά ζτοιμα προγράμματα για όλεσ τισ απεικονίςεισ κακϊσ και ειδικό
πρόγραμμα ζγχρωμθσ και φαςματικισ απεικόνιςθσ των ςτεφανιαίων αρτθριϊν. Το πρόγραμμα των
ςτεφανιαίων αρτθρίων να λειτουργεί τόςο ςτισ διακωρακικζσ όςο και ςτισ διοιςοφάγειεσ κεφαλζσ.
Επίςθσ να υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ νζων προγραμμάτων εφαρμογϊν από τουσ χριςτεσ του
μθχανιματοσ ςτισ παραμζτρουσ δθμιουργίασ των απεικονίςεων.
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12. Ο υπερθχοκαρδιογράφοσ να διακζτει ενςωματωμζνθ τεχνικι ανίχνευςθσ και ανάλυςθσ τθσ 2θσ
αρμονικισ ςυχνότθτασ χωρίσ χριςθ ςκιαγραφικϊν . Πλοι οι τφποι απεικονιςτικϊν κεφαλϊν να
διακζτουν τθν τεχνικι τθσ 2θ αρμονικισ ςυχνότθτασ.
13. Ο ηθτοφμενοσ ζγχρωμοσ υπερθχοκαρδιογράφοσ να ζχει τθ δυνατότθτα να λειτουργεί με τισ εξισ
μεκόδουσ απεικόνιςθσ ςε πραγματικό χρόνο (real time) :
a) Δφο διαςτάςεων (2D)
b) Ζγχρωμο Doppler (CFM)
c) Φαςματικό, παλμικό Doppler (PW)
d) Φαςματικό υψθλισ ςυχνότθτασ παλμικό Doppler (HPRF)
e) Φαςματικό ςυνεχζσ Doppler (CW)
f) M-Mode
g) Color M-Mode
h) Ζγχρωμο Doppler Iςχφοσ ι Ενζργειασ
i) TDI ι TVI ι DTI ζγχρωμθ απεικόνιςθ τθσ κίνθςθσ και κατεφκυνςθσ του καρδιακοφ μυόσ
j) Αρμονικι Συχνότθτα Ιςτϊν
k) Contrast αριςτερισ κοιλίασ ςε πραγματικό χρόνο
l) Strain/Strain Rate Imaging ςε πραγματικό χρόνο,
14. Πλεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ για τθν απεικόνιςθ δφο διαςτάςεων (2D),
αρμονικϊν ςυχνοτιτων κακϊσ να αλλάηουν ςτθν απεικόνιςθ εγχρϊμου και φαςματικοφ Doppler. Να
αναφερκοφν αναλυτικά οι διακζςιμεσ ςυχνότθτεσ.
15. Να διακζτει ςτθν βαςικι μονάδα θχοβόλο κεφαλι Phased Array Sector ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων
μεταξφ 1.5 MHz και 4.0 MHz για διςδιάςτατεσ διακωρακικζσ καρδιολογικζσ εξετάςεισ-εφαρμογζσ
πραγματικοφ χρόνου. Να περιγραφεί θ τεχνολογία καταςκευισ τθσ κεφαλισ κακϊσ και όλεσ οι
τεχνικζσ απεικόνιςθσ.
16. Να ζχει τθν δυνατότθτα για διοιςοφάγεια θχοβόλο κεφαλι, ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων μεταξφ 3.0
και 7.0 MHz για διςδιάςτατεσ καρδιολογικζσ εξετάςεισ. Να προςφερκεί προσ επιλογι.
17. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ θχοβόλο κεφαλι Linear ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων περίπου 4.0
ζωσ 10.0 MHz για εξετάςεισ περιφερικϊν αγγείων, αρτθριϊν και φλεβϊν και να λειτουργεί
οπωςδιποτε με τθν τεχνικι απεικόνιςθσ τθσ 2θσ αρμονικισ ςυχνότθτασ χωρίσ ςκιαγραφικά και με
ςκιαγραφικά μζςα, εφόςον διατίκεται, για τθν ανάδειξθ των αγγείων εντόσ τθσ ακθρωματικισ πλάκασ.
18. Να διακζτει εφροσ θχοβόλων κεφαλϊν από 1.5 ζωσ 13 MHz τουλάχιςτον για τθν κάλυψθ όλων των
ηθτοφμενων κλινικϊν εφαρμογϊν
19. Να διακζτει πολλαπλά ηεφγθ μετριςεων (calipers) τουλάχιςτον 8.
20. Να διακζτει τουλάχιςτον 7ςθμεία εςτίαςθσ (Focus points) ι τουλάχιςτον 3 ηϊνεσ εςτίαςθσ (Focal zones).
21. Να διακζτει υψθλό δυναμικό εφροσ (Dynamic range).Να αναφερκεί προσ αξιολόγθςθ.
22. Να διακζτει ενςωματωμζνθ ςυνκετικι απεικονιςτικι τεχνικι κατά τθν εκπομπι και κατά τθν λιψθ τθσ
υπερθχογραφικισ δζςμθσ, ςυγκριτικά με τισ ςυμβατικζσ μεκόδουσ ςάρωςθσ, που να επιτυγχάνει τθν
ανάκτθςθ, επεξεργαςία και απεικόνιςθ μεγάλου αρικμοφ επιπρόςκετων τομϊν από διαφορετικζσ
οπτικζσ γωνίεσ ςάρωςθσ και τθν απεικόνιςι τουσ ςε πραγματικό χρόνο (Real Time Compound
Imaging).
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23. Να διακζτει τεχνικι επεξεργαςίασ τθσ εικόνασ ςε επίπεδο Pixel, για μείωςθ κορφβου, βελτίωςθ
απεικόνιςθσ των ιςτικϊν μοτίβων και αφξθςθ τθσ διακριτικισ ικανότθτασ. Θ τεχνικι αυτι να
ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το πάτθμα ενόσ πλικτρου ςε κινοφμενεσ αλλά και ςε παγωμζνεσ
εικόνεσ.
24. Να διακζτει υψθλισ ευκρίνειασ μονάδα θλεκτροκαρδιογραφιματοσ ςυγχρονιςμζνου με όλεσ τισ
μεκόδουσ απεικόνιςθσ.
25. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ ενςωματωμζνθ τεχνικι αυτόματθσ μζτρθςθσ των αγγειακϊν
τοιχωμάτων (I.M.T) θ οποία να λειτουργεί απαραιτιτωσ ςτισ αγγειολογικζσ κεφαλζσ LINEAR.
26. Να διακζτει cine loop με μεγάλο αρικμό πλαιςίων τόςο ςτθν ζγχρωμθ όςο και ςτθν αςπρόμαυρθ
απεικόνιςθ κακϊσ και μνιμθ κυματομορφϊν M-Mode και Doppler 45 sec τουλάχιςτον.
27. Να διακζτει ταυτόχρονθ διπλι και τετραπλι απεικόνιςθ με κίνθςθ (loop) επί του monitor ςε
ςυγχρονιςμό με το ΘΚΓ.
28. Να διακζτει πλιρθ καρδιολογικά και αγγειολογικά πακζτα μετριςεων και αναλφςεων τα οποία να
αναφερκοφν λεπτομερϊσ. Να διακζτει ειδικό αυτόματο ςφςτθμα υπολογιςμοφ και μετριςεων ςτο
φαςματικό Doppler.
29. Να διακζτει διπλι πραγματικοφ χρόνου απεικόνιςθ (dual imaging) B-Mode/B-Mode + CFM για
ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ τθσ εικόνασ B-Mode με και χωρίσ ζγχρωμο Doppler ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
πλζον ακριβισ παρατιρθςθ τόςο ανατομικϊν δομϊν όςο και τθσ αιμοδυναμικισ ροισ.
30. Να διακζτει Triplex Mode (ταυτόχρονθ απεικόνιςθ, ςε πραγματικό χρόνο εικόνασ B-Mode, παλμικοφ
Doppler PW , και εγχρϊμου Doppler, TDI , ςε όλουσ τουσ μεικτοφσ ςυνδυαςμοφσ και να αναφερκοφν
αναλυτικά .
31. Να διακζτει ψθφιακό ςφςτθμα Stress Echo που να ενςωματϊνεται ςτθ βαςικι ςυςκευι του
υπερθχοκαρδιογράφου και να λειτουργεί από το χειριςτιριο αυτοφ. Το πρόγραμμα να είναι εφχρθςτο
και να μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ απαιτιςεισ του χειριςτι. Να λειτουργεί τουλάχιςτον ςε οκτϊ (8)
ςτάδια και οκτϊ (8) διαφορετικζσ τομζσ. Το λογιςμικό τθσ μεκόδου αυτισ να επιτρζπει τθν
ταυτόχρονθ διπλι απεικόνιςθ επί του monitor, κατά τθ διάρκεια stress, τθσ αποκθκευμζνθσ
κινοφμενθσ εικόνασ εν θρεμία και τθσ ενεργοφσ απεικόνιςθσ τθσ ίδιασ τομισ ςε κάκε ςτάδιο, για τθ
ςφγκριςθ και τθν ακρίβεια τθσ τομισ.
32. Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ και διαχείριςθσ κλινικϊν εικόνων αςκενοφσ ςε
βάςθ δεδομζνων με δυνατότθτα ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ ολόκλθρου του καρδιακοφ κφκλου, για
τιρθςθ πλιρουσ αρχείου εξετάςεων, το οποίο απαραίτθτα κα περιλαμβάνεται ςτθ βαςικι μονάδα του
υπερθχοκαρδιογράφου που κα προςφερκεί. Θ αποκικευςθ να γίνεται μζςω ενςωματωμζνου ςτθ
βαςικι μονάδα ςκλθροφ δίςκου. Να αναφερκεί θ χωρθτικότθτα προσ αξιολόγθςθ. Επίςθσ να διακζτει
ενςωματωμζνο οδθγό DVD/CD - RW και κφρεσ USB. Πλα τα παραπάνω να είναι ενςωματωμζνα ςτθ
βαςικι μονάδα.
33. Να διακζτει ενςωματωμζνο πρωτόκολλο FULL DICOM 3.0 για αποςτολι, ανάκτθςθ και επεξεργαςία
διςδιάςτατων και ογκομετρικϊν εικόνων μζςω δικτφου. Να καλφπτονται υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα
Print, Storage, Modality Worklist, Structured reporting, Performed Procedure Step. Να είναι ζτοιμό για
ςφνδεςθ μελοντικά ςε ςυςτιματα PACS και RIS .
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34. Να διακζτει τεχνικι κατεφκυνςθσ και κίνθςθσ των καρδιακϊν δομϊν μζςω του εγχρϊμου Doppler. Θ
τεχνικι αυτι να εκτελείται ςε πραγματικό χρόνο (real time) με το φαςματικό παλμικό Doppler. Επίςθσ
θ τεχνικι αυτι να μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα (real time) με τθ μονοδιάςτατθ απεικόνιςθ MMode (TDI ι TVI ι DTI/M-Mode.
35. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ απεικονιςτικι μζκοδο τθσ παραμόρφωςθσ και του ρυκμοφ
παραμόρφωςθσ του μυοκαρδίου (strain/strain rate) κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ. Θ τεχνικι
strain/strain rate να λειτουργεί οπωςδιποτε κατά τθ διάρκεια του STRESS ECHO. Να προςφερκεί
πλιρεσ πακζτο ποςοτικοποίθςθσ τθσ μεκόδου για τθν ταυτόχρονθ ςφγκριςθ πολλαπλϊν ςθμείων του
μυοκαρδίου.
36. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ ενςωματωμζνθ απεικονιςτικι μζκοδο τθσ παραμόρφωςθσ και του
ρυκμοφ παραμόρφωςθσ του μυοκαρδίου (strain/strain rate) από τισ πλθροφορίεσ που προζρχονται
από τθ διςδιάςτατθ απεικόνιςθ και ανεξάρτθτο του εγχρϊμου TVI , 2D Speckle με αυτόματουσ
υπολογιςμοφσ και αυτόματθ εξαγωγι των αποτελεςμάτων υπό μορφι αρικμθτικϊν δεδομζνων.
37. Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ ειδικό πρόγραμμα για τθν απεικόνιςθ με ςκιαγραφικά μζςα τθσ
αριςτερισ κοιλίασ (LVO Contrast Harmonic).
38. Να προςφερκεί προσ επιλογι, εφόςον διατίκεται, ενςωματωμζνθ τεχνικι Contrast Harmonic Imaging
με ςκιαγραφικά μζςα, θ οποία να λειτουργεί απαραιτιτωσ ςτισ αγγειολογικζσ κεφαλζσ LINEAR, με το
αντίςτοιχο πρόγραμμα ποςοτικοποίθςθσ, Να διακζτει ταυτόχρονθ ςφγκριςθ πολλαπλϊν ςθμείων με
γραφικι παράςταςθ τθσ πυκνότθτασ του ιςτοφ και του ςκιαγραφικοφ, μζςω τθσ εξαςκζνθςθσ ι τθσ
ενίςχυςθσ των ανακλϊμενων ιχων ςε κάκε επιλεγόμενθ περιοχι.
39. Να διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ και ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνασ ςε πραγματικό χρόνο
(φωτεινότθτα , αντίκεςθ , ομοιομορφία κ.ά παραμζτρων).
40. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου 220V/50Hz και να πλθρεί τισ Διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ
λειτουργίασ.
41. Να προςφερκεί ςτθν βαςικι ςφνκεςθ ψθφιακόσ ςτακμόσ εργαςίασ να διακζτει θλεκτρονικό
υπολογιςτι , και ότι είναι απαραίτθτο για τθν λειτουργία του .Ο ςτακμόσ εργαςίασ να είναι μόνιμα
ςυνδεδεμζνοσ με τον υπερθχοκαρδιογράφο για τθν αμφίδρομθ επικοινωνία για τθν τιρθςθ αρχείων
αςκενϊν , μελετϊν , εικόνων , μετριςεων και υπολογιςμϊν. Να διακζτει :


ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματου υπολογιςμοφ του κλάςματοσ εξϊκθςθσ.



ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματου υπολογιςμοφ των τοιχωμάτων τθσ αριςτερισ κοιλίασ με τθν
μζκοδο 2D Speckle tracking ,για τθν ανάδειξθ των πακολογικϊν τμθμάτων και αυτόματθ εξαγωγι
των αποτελεςμάτων υπό μορφι bulls eye και με αρικμθτικά δεδομζνα .



ενςωματωμζνο ςφςτθμα ανάλυςθσ των εικόνων που προζρχονται από τθν ζγχρωμθ τεχνικι
TISSUE DOPPLER με καμπφλεσ ταχφτθτασ ,strain,strain rate , καμπφλεσ ςυγχρονιςμοφ τθσ
αριςτερισ κοιλιάσ κτλ .

42. Να αναφερκοφν αναλυτικά οι επιπλζον τεχνολογίεσ που διατίκενται οι οποίεσ και κα αξιολογθκοφν.
43. Να ςυνταχκεί πλιρεσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τα προςφερόμενα ςυςτιματα και όλα τα
αναγραφόμενα να αποδεικνφονται από τα επίςθμα ξενόγλωςςα φυλλάδια ( όχι φωτοτυπίεσ ) ι
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επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου για ότι δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα
φυλλάδια.
44. Να επιςυναφκεί (με ποινι αποκλειςμοφ) αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ CE mark για το
προςφερόμενο μθχάνθμα που να περιλαμβάνει αναλυτικά όλεσ τισ επεκτάςεισ και τισ θχοβόλεσ
κεφαλζσ του ςυςτιματοσ.
45. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιςτοποιθτικά κα είναι
πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα από τον Οργανιςμό που τα εξζδωςε.
ΣΥΝΘΕΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
Να προςφερκεί ςε ενιαία τιμι προςφοράσ ο ηθτοφμενοσ υπερθχοκαρδιογράφοσ με τθν ακόλουκθ
ςφνκεςθ:
1. Βαςικι διαγνωςτικι μονάδα θ οποία να διακζτει όλα τα προθγοφμενα απαιτοφμενα λειτουργικά και
τεχνικά χαρακτθριςτικά.
2. Ψθφιακό αρχείο αςκενϊν
υπολογιςμοφσ

,διαχείριςθ φακζλων αςκενϊν ,επεξεργαςία ,μελζτθ , μετριςεισ και

3. Σφςτθμα ψθφιακισ δοκιμαςίασ κόπωςθσ Stress Echo, όπωσ περιγράφεται ανωτζρω.
4. Θχοβόλο κεφαλι Phased Array Sector ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων μεταξφ 1,5 MHz και 4.0 MHz για
διςδιάςτατεσ διακωρακικζσ καρδιολογικζσ εξετάςεισ-εφαρμογζσ πραγματικοφ χρόνου. Να περιγραφεί
θ τεχνολογία καταςκευισ τθσ κεφαλισ κακϊσ και όλεσ οι τεχνικζσ απεικόνιςθσ.
5. Θχοβόλο κεφαλι Linear ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων περίπου 4.0 ζωσ 10.0 MHz για εξετάςεισ
περιφερικϊν αγγείων, αρτθριϊν και φλεβϊν και να λειτουργεί οπωςδιποτε με τθν τεχνικι
απεικόνιςθσ τθσ 2θσ αρμονικισ ςυχνότθτασ χωρίσ ςκιαγραφικά και με ςκιαγραφικά μζςα, εφόςον
διατίκεται, για τθν ανάδειξθ των αγγείων εντόσ τθσ ακθρωματικισ πλάκασ.
6. Θχοβόλο κεφαλι τφπου pencil απεικόνιςθσ ςυνεχοφσ Doppler (CW)
7.

Στακμόσ εργαςίασ με το ανάλογο software και hardware.

8. Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ Laser (εκτφπωςθ Α4).
9. Αςπρόμαυρο video printer
10. On-line UPS.
11. Ο υπερθχοτομογράφοσ να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από το operation manual ςτα Ελλθνικά, το
service manual πλιρεσ (με τα κυκλϊματα και part list) και οποιωνδιποτε κωδικό πρόςβαςθσ ςε όλα τα
μενοφ.
12. Επιπλζον να προςφερκοφν προσ επιλογι όλεσ οι θχοβόλεσ κεφαλζσ και όλεσ οι ηθτοφμενεσ προσ
επιλογι επεκτάςεισ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο των λειτουργικϊν και τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν.
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2) ΥΡΕΘΧΟΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ
ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ
Ο ηθτοφμενοσ ζγχρωμοσ υπερθχοτομογράφοσ κα πρζπει να είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ.Να αναφερκεί το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ του για αξιολόγθςθ.
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
1. Να είναι κατάλλθλοσ για ακτινολογικζσ εξετάςεισ, επιφανειακϊν και εν τω βάκθ οργάνων και
αγγείων ενθλίκων, παίδων και νεογνϊν, γυναικολογίασ, μαιευτικισ, ουρολογίασ, κακϊσ για
εξετάςεισ, εςωτερικισ πακολογίασ, περιφερικϊν αγγείων, καρωτίδων, ενδοκρανιακϊν αγγείων,
εξετάςεων άνω και κάτω οργάνων κοιλίασ, γενικισ ακτινολογίασ και διεγχειρθτικζσ εξετάςεισ,
κακϊσ επίςθσ εξετάςεισ καρδιολογίασ ενθλίκων, παίδων, νεογνϊν , πακολογίασ, παιδιατρικισ,
χειρουργικισ, και μυοςκελετικζσ, όπωσ επίςθσ και για εξετάςεισ τθσ ΜΕΘ και άλλεσ.
2. Να διακζτει υψθλό ρυκμό εναλλαγισ εικόνασ των 1000 πλαιςίων το δευτερόλεπτο τουλάχιςτον.
3. Να διακζτει ψθφιακι μιτρα 512 Χ 512 Χ 8 bits ϊςτε να απεικονίηει 256 διαβακμίςεισ του γκρι
ςτθν Β-Μode απεικόνιςθ
4. Να διακζτει ψθφιακό διαμορφωτι να αναφερκοφν τα κανάλια επεξεργαςίασ και να γίνει
αναλυτικι περιγραφι τθσ τεχνολογίασ προσ αξιολόγθςθ.
5. Θα είναι αναβακμίςιμοσ τόςο ςε επίπεδο Hardware όςο και Software.
6. Να διακζτει βάκοσ απεικόνιςθσ 30 cm τουλάχιςτον.
7. Ζγχρωμο μόνιτορ τουλάχιςτον 21”, υψθλισ ευκρίνειασ. Να αναφερκοφν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του, κα βακμολογθκεί επιπλζον θ τυχόν υψθλότερθ τεχνολογία. Με δυνατότθτα
περιςτροφισ και κλίςθσ, κακϊσ και αναδίπλωςθσ.
8. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ νζασ τεχνολογίασ touch screen για τον άμεςο χειριςμό των εντολϊν
λειτουργίασ. Το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ να είναι 8” τουλάχιςτον
9. Να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) ενςωματωμζνεσ ενεργζσ κφρεσ για τθν ταυτόχρονθ ςφνδεςθ
θχοβόλων κεφαλϊν.
10. Ο υπερθχοτομογραφοσ να διακζτει ενςωματωμζνθ τεχνικι ανίχνευςθσ και ανάλυςθσ τθσ 2θσ
αρμονικισ ςυχνότθτασ χωρίσ χριςθ ςκιαγραφικϊν . Πλοι οι τφποι απεικονιςτικϊν κεφαλϊν να
διακζτουν τθν τεχνικι τθσ 2θ αρμονικισ ςυχνότθτασ.
11. Να λειτουργεί με τεχνικζσ απεικόνιςθσ : B-Mode, M-mode, παλμικοφ και υψθλά παλμικοφ Doppler
(PW, HiPRF), εγχρϊμου Doppler (CFM), Power Doppler / Energy Doppler / Colour Angio, αρμονικισ
απεικόνιςθσ χωρίσ ςκιαγραφικά (Tissue Harmonic) και Pulse Subtraction / Pulse Inversion / Phase
Inversion, αρμονικισ απεικόνιςθσ με ςκιαγραφικά (να προςφερκεί κατ’επιλογι) και ζγχρωμο
Doppler απεικόνιςθσ τθσ κίνθςθσ και τθσ ταχφτθτασ των ιςτϊν του μυοκαρδίου (Doppler Tissue
Imaging / Tissue Velocity Imaging) (να προςφερκεί προσ επιλογι).>>
12. Πλεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ για τθν απεικόνιςθ δφο διαςτάςεων (2D),
αρμονικϊν ςυχνοτιτων κακϊσ να αλλάηουν ςτθν απεικόνιςθ εγχρϊμου και φαςματικοφ Doppler.
Να αναφερκοφν αναλυτικά οι διακζςιμεσ ςυχνότθτεσ.
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13. Να διακζτει εφροσ θχοβολων κεφαλϊν από 2 ζωσ 18 Mhz για τθν κάλυψθ όλων ηθτοφμενων
κλινικϊν εφαρμογϊν.
14. Να διακζτει πολλαπλά ηεφγθ μετριςεων (calipers) τουλάχιςτον 8.
15. Να διακζτει τουλάχιςτον 7 ςθμεία εςτίαςθσ (Focus points) ι τουλάχιςτον 3 ηϊνεσ εςτίαςθσ (Focal
zones).
16. Να διακζτει υψθλό δυναμικό εφροσ (Dynamic range) τουλαχιςτον 250 db.
17. Να διακζτει ςυνκετικι απεικονιςτικι τεχνικι εκπομπισ και λιψθσ δεδομζνων υπό διαφορετικζσ
γωνίεσ ςάρωςθσ και δυνατότθτα απεικόνιςισ τουσ ςε πραγματικό χρόνο (Real Time Compound
Imaging). Θ τεχνικι αυτι να λειτουργεί με το ςφνολο των θχοβόλων κεφαλϊν τθσ ηθτοφμενθσ
ςφνκεςθσ και ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ απεικόνιςθσ B-mode, ζγχρωμου και φαςματικoφ
Doppler και να ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το πάτθμα ενόσ πλικτρου. Να αναφζρεται ο
αρικμόσ των γωνιϊν ςάρωςθσ
18. Να διακζτει τεχνικι επεξεργαςίασ εικόνασ ςε επίπεδο pixel για τθ μείωςθ του κορφβου και τθν
αφξθςθ τθσ ευκρίνειασ των απεικονιηομζνων ιςτϊν. Θ τεχνικι αυτι να λειτουργεί με το ςφνολο
των θχοβόλων κεφαλϊν τθσ ηθτοφμενθσ ςφνκεςθσ και ςε ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ απεικόνιςθσ
B-mode, ζγχρωμου και φαςματικoφ Doppler και να ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το πάτθμα
ενόσ πλικτρου.
19. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ τεχνικι μελζτθσ τθσ ελαςτικότθτασ των ιςτϊν (Ελαςτογραφία),
με δυνατότθτα εξαγωγισ ποςοτικϊν δεδομζνων. Θ τεχνικι αυτι να δφναται να λειτουργιςει ςε
κεφαλζσ απεικόνιςθσ επιφανειακϊν οργάνων ,κακϊσ και ςε κεφαλζσ ενδοκολπικζσ / διορκικζσ ςε
ςυνδυαςμό με τθν τεχνικι απεικόνιςθσ B-mode και να ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το πάτθμα
ενόσ πλικτρου. Να αναφερκοφν οι θχοβόλεσ κεφαλζσ προσ αξιολόγθςθ.
20. Να διακζτει ςφςτθμα μεγζκυνςθσ τθσ εικόνασ ςε πραγματικό χρόνο
21. Να διακζτει ενςωματωμζνθ ςτθ βαςικι μονάδα τεχνικι τριςδιάςτατθσ (3D) απεικόνιςθσ, θ οποία
να λειτουργεί με τισ ίδιεσ κεφαλζσ τθσ διςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ. Από τθν 3D εικόνα προκφπτει
εξαγωγι διςδιάςτατων προβολϊν (τομϊν) και ςτα τρία επίπεδα. Να δζχεται προσ επιλογι τεχνικι
ογκομετρικισ απεικόνιςθσ πραγματικοφ χρόνου (4D) με τθ χριςθ εξειδικευμζνων τριςδιάςτατων
θχοβολζων.
22. Να διακζτει τεχνικι τραπεηοειδοφσ απεικόνιςθσ (Trapezoid scan ) για τθν εφαρμογι μεγαλφτερου
πεδίου εικόνασ κατά τθν διενζργεια εξετάςεων.
23. Να διακζτει cine loop με μεγάλο αρικμό πλαιςίων τόςο ςτθν ζγχρωμθ όςο και ςτθν αςπρόμαυρθ
απεικόνιςθ κακϊσ και μνιμθ κυματομορφϊν M-Mode και Doppler 45 sec τουλάχιςτον.
24. Να διακζτει εφαρμογζσ λογιςμικοφ για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων όλων των ειδικοτιτων
(Γενικισ Ακτινολογίασ, Αγγειολογίασ, Ραιδιατρικισ, Ουρολογίασ, Καρδιολογίασ, Γυναικολογίασ Μαιευτικισ, Μυοςκελετικϊν εφαρμογϊν, Επιφανειακϊν Οργάνων, Διενζργειασ Βιοψιϊν). Να
διακζτει πακζτα μετριςεων και υπολογιςμϊν για όλεσ τισ ανωτζρω εφαρμογζσ.
25. Να διακζτει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ, ςε πραγματικό χρόνο, δεδομζνων B-Mode,
ζγχρωμου Doppler και παλμικοφ Doppler (Triplex Mode)ςτισ κεφαλζσ τθσ βαςικισ ςυνκεςθσ.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 66

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19

26. Να διακζτει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ διπλισ και πραγματικοφ χρόνου απεικόνιςθσ B-mode/Bmode + CFM για ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ τθσ εικόνασ με και χωρίσ ζγχρωμο Doppler.
27. Να διακζτει ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ και διαχείριςθσ κλινικϊν εικόνων αςκενοφσ ςε βάςθ
δεδομζνων, για τιρθςθ πλιρουσ αρχείου εξετάςεων. Για το ςκοπό αυτό να περιλαμβάνει
ενςωματωμζνα ςτθ βαςικι μονάδα, ςκλθρό δίςκο χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 500 GB, οδθγό
DVD/CD - RW και USB Flash drive, των οποίων θ λειτουργία να γίνεται από το πλθκτρολόγιο του
υπερθχοτομογράφου. Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ loops τόςο αςπρόμαυρων όςο και
εγχρϊμων εικόνων. Πλεσ οι εικόνεσ να μποροφν να αναπαραχκοφν ςε περιβάλλον προςωπικοφ
υπολογιςτι χωρίσ τθν ανάγκθ εγκατάςταςθσ εξειδικευμζνου λογιςμικοφ.
28. Να διακζτει ενςωματωμζνο πρωτόκολλο FULL DICOM 3.0 για αποςτολι, ανάκτθςθ και
επεξεργαςία διςδιάςτατων και ογκομετρικϊν εικόνων μζςω δικτφου. Να καλφπτονται
υποχρεωτικά τα πρωτόκολλα Print, Storage, Modality Worklist, Structured reporting, Performed
Procedure Step. Να είναι ζτοιμό για ςφνδεςθ μελλοντικά ςε ςυςτιματα PACS και RIS .
29. Να διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ και ςυνεχοφσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνασ ςε πραγματικό
χρόνο (φωτεινότθτα, αντίκεςθ , ομοιομορφία κ.ά παραμζτρων).
30. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου 220V/50Hz και να πλθρεί τισ Διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ
λειτουργίασ.
31. Ρζραν των παραπάνω, να αναφερκοφν και να τεκμθριωκοφν όλεσ οι λοιπζσ δυνατότθτεσ του
προςφερόμενου μθχανιματοσ ι των μερϊν αυτοφ, προκειμζνου να αξιολογθκοφν.
32. Να ςυνταχκεί πλιρεσ φφλλο ςυμμόρφωςθσ για τα προςφερόμενα ςυςτιματα και όλα τα
αναγραφόμενα να αποδεικνφονται από τα επίςθμα ξενόγλωςςα φυλλάδια ( όχι φωτοτυπίεσ ) ι
επίςθμεσ βεβαιϊςεισ του καταςκευαςτικοφ οίκου για ότι δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα
φυλλάδια.
33. Να επιςυναφκεί (με ποινι αποκλειςμοφ) αντίγραφο του πιςτοποιθτικοφ CE mark για το
προςφερόμενο μθχάνθμα που να περιλαμβάνει αναλυτικά όλεσ τισ επεκτάςεισ και τισ θχοβόλεσ
κεφαλζσ του ςυςτιματοσ.
34. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ
προμικεια είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά
προϊόντα (Κατά περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα από τον Οργανιςμό που τα
εξζδωςε.
ΣΥΝΘΕΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
Να προςφερκεί ςε ενιαία τιμι προςφοράσ ο ηθτοφμενοσ υπερθχοτομογράφου με τθν ακόλουκθ ςφνκεςθ:
1. Βαςικι διαγνωςτικι μονάδα θ οποία να διακζτει όλα τα προθγοφμενα απαιτοφμενα λειτουργικά
και τεχνικά χαρακτθριςτικά.
2. Ψθφιακό αρχείο αςκενϊν ,διαχείριςθ φακζλων αςκενϊν ,επεξεργαςία ,μελζτθ , μετριςεισ και
υπολογιςμοφσ
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3. Θχοβόλο Linear θλεκτρονικισ ςάρωςθσ multifrequency για αγγειολογικζσ εξετάςεισ κακϊσ και
μικρϊν και επιφανειακϊν οργάνων, ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο εφροσ από 5.0 ζωσ 10.0 MHz.
περίπου.
4. Θχοβόλο Linear θλεκτρονικισ ςάρωςθσ multifrequency για αγγειολογικζσ εξετάςεισ κακϊσ και
μικρϊν και επιφανειακϊν οργάνων, μαλακϊν μορίων και μαςτοφ κεντρικϊν ςυχνοτιτων
λειτουργίασ ςτο εφροσ από 7.0 ζωσ 15.0 ΜHz περίπου με δυνατότθτα ελαςτογραφίασ.
5. Θχοβόλο Convex θλεκτρονικισ ςάρωςθσ multifrequency για ακτινολογικζσ εξετάςεισ, άνω κάτω
κοιλίασ μαιευτικισ/γυναικολογίασ κακϊσ και ουρολογικζσ, κεντρικϊν ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο
εφροσ από 2.0 ζωσ 5.0 MHz περίπου.
6. Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ Laser (εκτφπωςθ Α4).
7. Αςπρόμαυρο video printer
8. On-line UPS.
9. Ο υπερθχοτομογράφοσ να ςυνοδεφονται απαραίτθτα από το operation manual ςτα Ελλθνικά, το
service manual πλιρεσ (με τα κυκλϊματα και part list) και οποιωνδιποτε κωδικό πρόςβαςθσ ςε
όλα τα μενοφ.
10. Επιπλζον να προςφερκοφν προσ επιλογι όλεσ οι θχοβόλεσ κεφαλζσ και όλεσ οι ηθτοφμενεσ προσ
επιλογι επεκτάςεισ που περιγράφονται ςτθν παράγραφο των λειτουργικϊν και τεχνικϊν
χαρακτθριςτικϊν.

3) ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ Μ.Τ.Ν.
1. Το υπό προμικεια ςυγκρότθμα επεξεργαςίασ νεροφ αντίςτροφθσ όςμωςθσ τφπου άμεςθσ
τροφοδοςίασ (on-line), κα πρζπει να είναι πλιρεσ, ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ και να
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα εξαρτιματα και ςυςκευζσ.
2. Οι προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ ςυςκευϊν κα είναι ςυμβατζσ με τθν Υπουργικι Απόφαςθ ΔΥ8/Β/01449727/26-04-2010 (προδιαγραφζσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κφριων τμθμάτων
νοςοκομείων § 2-6, φδρευςθ-αποχζτευςθ ςυςκευϊν αιμοκάκαρςθσ.
3. Θ κυρίωσ επεξεργαςία να βαςίηεται ςε ςυγκρότθμα δφο εν ςειρά ςυςκευϊν αντίςτροφθσ όςμωςθσ, το
οποίο να λειτουργεί κατά τρόπο τζτοιο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ τροφοδοςία τθσ
Μονάδασ με νερό ακόμθ και ςε περίπτωςθ πλιρουσ αδυναμίασ λειτουργίασ του πρϊτου ι του
δεφτερου ςταδίου αντίςτροφθσ όςμωςθσ.
4. Το παραγόμενο νερό κα είναι κατάλλθλο για ςυςκευζσ αιμοκάκαρςθσ με μζγιςτεσ περιεκτικότθτεσ ςε
ουςίεσ ςφμφωνα με τα πρότυπα, κατά ςειρά προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ και τθσ ΑΑΜΙ
και κα είναι ςφμφωνο με το ISO 13959/15-04-2009 (water for haemodialysis and related therapies). Το
παραγόμενο νερό κα διανζμεται ON-LINE ςε ςωλθνϊςεισ διανομισ τφπου κλειςτοφ βρόγχου. Θ πίεςθ
ςτο κφκλωμα διανομισ πρζπει να ρυκμίηεται αυτόματα ςε επικυμθτά όρια, ανεξαρτιτωσ τθσ
κατανάλωςθσ.
5. Τα εξαρτιματα του ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ κα προζρχονται από τον ίδιο ανάδοχο και κα
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά, που κα ζχουν εκδοκεί από αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό (θ
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6.

7.

8.

9.
10.

αρμοδιότθτα του οργανιςμοφ κα αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό), που κα βεβαιϊνουν ότι είναι
ςφμφωνα με τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Θ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ, είναι 14 κλινϊν, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο ςχζδιο, αλλά κα γίνει
πρόβλεψθ για επζκταςι τθσ κατά μία κλίνθ ακόμα (ςυνολικά 15 κλίνεσ). Θ μονάδα κα λειτουργεί με
το 40% των κλινϊν ςε διαδικαςία «on line» αιμοκάκαρςθσ. Για να εξαςφαλιςκεί θ απαραίτθτθ
παροχι, ςτισ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ ςτθ περιοχι τθσ Καςτοριάσ και κατά τθν λειτουργία
πλυςίματοσ, θ πρϊτθ μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ κα εξαςφαλίηει παροχι ≥1.260 lit/h,
κερμοκραςίασ του νεροφ ειςόδου ςτουσ 4°C, (Θα υποβλθκοφν ςχετικοί υπολογιςμοί για τθν
τεκμθρίωςθ αυτισ τθσ ικανότθτασ). Θ δεφτερθ μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ κα εξαςφαλίηει παροχι
≥900lit/h, κερμοκραςίασ του νεροφ ειςόδου ςτουσ 4°C, (Θα υποβλθκοφν ςχετικοί υπολογιςμοί για τθν
τεκμθρίωςθ αυτισ τθσ ικανότθτασ). Το ςυγκρότθμα κα εγκαταςτακεί ςτον χϊρο που αναφζρεται ωσ
«Αποκικθ» ςτο ςχζδιο, με τισ δεξαμενζσ να εγκακίςτανται ςτον χϊρο που καταλαμβάνουν οι
υφιςτάμενεσ. Στον χϊρο εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ, οι ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν ςε
κανάλια διάβαςθσ για τθν προςταςία τουσ, κα υπάρχει δε, διάταξθ απομόνωςθσ και παράκαμψθσ
των δεξαμενϊν νεροφ. Θα υπάρξει πρόβλεψθ για εξαςφάλιςθ διαδρόμου πλάτουσ 1.2 μ, από τθν
πόρτα ειςόδου μζχρι το χϊρο του υφιςτάμενου ςυγκροτιματοσ, που κα λειτουργιςει ςαν αποκικθ.
Ρρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι οι εργαςίεσ αυτζσ δεν κα πρζπει να διαταράξουν τθ λειτουργία τθσ
μονάδασ. Είναι απαραίτθτθ θ επίςκεψθ, για ζλεγχο του χϊρου εγκατάςταςθσ, προ τθσ κατάκεςθσ
προςφοράσ.
Το ςυγκρότθμα κα πρζπει να παραδοκεί πλιρεσ και ςε αςφαλι λειτουργία, με τισ ςωλθνϊςεισ
διανομισ του, ϊςτε το παραγόμενο νερό από το ςφςτθμα να τροφοδοτεί το υφιςτάμενο δίκτυο
διανομισ, ςτθν ζξοδο του χϊρου επεξεργαςίασ, χωρίσ καμία επιπλζον επιβάρυνςθ για το Νοςοκομείο
και το απαιτοφμενο κόςτοσ για τθν εγκατάςταςι του κα πρζπει να εμπεριζχεται ςτθν τιμι
προςφοράσ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εγκατάςταςθσ κα πρζπει να γίνει αποςτείρωςθ ολόκλθρου του δικτφου
διανομισ επεξεργαςμζνου νεροφ τθσ μονάδασ, ϊςτε να ακολουκιςει θ ομαλι και αςφαλισ
λειτουργία τθσ μονάδασ. Επίςθσ να υπάρχει δυνατότθτα περιοδικισ αποςτείρωςθσ όλου του δικτφου
και να διακζτει δειγματολιπτεσ, με ενςωματωμζνο αποςτειροφμενο ακροδζκτθ και κφλακα
απολυμαντικοφ διαλφματοσ, για περιςυλλογι νεροφ (για χθμικι και μικροβιολογικι ανάλυςθ), οι
οποίοι κα είναι τοποκετθμζνοι μετά από τα φίλτρα φυςιγγίων, μετά από τθν πρϊτθ ςυςκευι
αντίςτροφθσ όςμωςθσ και μετά τθν δεφτερθ ςυςκευι αντίςτροφθσ όςμωςθσ.
Οι δεξαμενζσ νεροφ κα ζχουν πρόβλεψθ για πλιρθ εκκζνωςθ και αποφυγι ςτάςιμου νεροφ,
(διαμόρφωςθ πυκμζνα, υπερφψωςθ και τροφοδοςία μονάδασ από το κατϊτερο ςθμείο)
Θα εγκαταςτακοφν, για τισ απαιτοφμενεσ παροχζσ, επιπλζον τθσ ανωτζρω ςχετικισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ ςχεδιαςμοφ ΜΤΝ:
 ζνα μθχανικό φίλτρο πριν τισ δεξαμενζσ, από υλικό μθ διαβρϊςιμο με ικανότθτα κατακράτθςθσ 20
μ,
 πλιρθσ μονάδα υπεριϊδουσ αποςτείρωςθσ (U.V.), 254 Nm, κατάλλθλθσ παροχισ, για το
παραγόμενο νερό (ζξοδοσ 2θσ μονάδασ αντίςτροφθσ όςμωςθσ) ανοξείδωτθσ καταςκευισ,
(Ρεριλαμβάνεται ωρομετρθτισ λειτουργίασ, διάταξθ παράκαμψθσ, θλεκτρικόσ πίνακασ ελζγχου). Θ
μονάδα υπεριϊδουσ αποςτείρωςθσ (U.V.), κα λειτουργεί, με αυτοματιςμό, παράλλθλα με τθν
λειτουργία τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ, θ οποία κα ζχει δυνατότθτα χρονικοφ προγραμματιςμοφ τθσ
λειτουργίασ τθσ.
 ςυγκρότθμα φίλτρων μικροβίων 0,2 μ., δφο τεμαχίων, παράλλθλα τοποκετθμζνων, από τα οποία το
ζνα εφεδρικό.
 Ρλιρωσ αυτοματοποιθμζνο δοςομετρικό ςφςτθμα χλωρίωςθσ νεροφ ειςόδου, ελεγχόμενο από
κατάλλθλο υδρομετρθτι, το οποίο περιλαμβάνει δοχεία αποκικευςθσ υποχλωριϊδουσ και υλικά
ςφνδεςθσ
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11. Στθν προςφορά, εκτόσ των ανωτζρω, κα περιλαμβάνεται οπωςδιποτε το κόςτοσ:
 για τθν απεγκατάςταςθ του παλαιοφ ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ,
 για τισ απαιτοφμενεσ αποςτειρϊςεισ του ςυνόλου του δικτφου τθσ μονάδασ με τισ απαραίτθτεσ
πιςτοποιιςεισ για παράδοςθ ςε αςφαλι λειτουργία, που κα περιλαμβάνει ποιοτικό ζλεγχο του
παραγόμενου νεροφ, με επίπεδα τοξικϊν χθμικϊν, θλεκτρολυτϊν και ιχνοςτοιχείων ςε μζγιςτεσ
ποςότθτεσ όπωσ αναγράφονται ςτουσ πίνακεσ 1 και 2 του διεκνοφσ προτφπου ISO 13959 /15-4-2009
“Water for Haemodialysis and related therapies”
 για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ (γιατρϊν – χειριςτϊν) τθσ ΜΤΝ και τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ.
12. Ο Ανάδοχοσ κα ολοκλθρϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν προμικειασ, αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ και
παράδοςθσ ςε λειτουργία εντόσ 2 εβδομάδων ι 14 εργάςιμων θμερϊν, με πλιρθ ςειρά ςχεδίων
εγκατάςταςθσ και επεξθγθματικϊν διαγραμμάτων (Υδραυλικϊν και Θλεκτρικϊν).
13. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον διετισ από τθν παράδοςθ του
ςυγκροτιματοσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ και θ διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν
εγγυθμζνθ για δζκα τουλάχιςτον ζτθ με τθν διακεςιμότθτά τουσ εντόσ 24ϊρου από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του Νοςοκομείου.
14. Τα τεχνικά κ.λπ. χαρακτθριςτικά που κα υποβλθκοφν, κα περιλαμβάνουν απαραίτθτα τεχνικι
περιγραφι και φφλλο ςυμμόρφωςθσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ ΔΥ8/ Β/01449727/26-04-2010 (προδιαγραφζσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κφριων τμθμάτων
νοςοκομείων § 2-6, φδρευςθ-αποχζτευςθ ςυςκευϊν αιμοκάκαρςθσ, τα οποία κα πρζπει να
τεκμθριωκοφν με αντίςτοιχα prospectus για να αξιολογθκοφν.
15. Να κατατεκεί λεπτομερζσ διάγραμμα ροισ του ςυγκροτιματοσ κακϊσ και τεχνικά εγχειρίδια των
ςυςκευϊν, ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ ςυμπεριφορά του ςε όλεσ τισ φάςεισ λειτουργίασ του.
16. Ο ανάδοχοσ του ςυςτιματοσ κα υποβάλει πιςτοποιθτικό ότι τθρεί τισ αρχζσ και τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για τθν ορκι πρακτικι διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων που κα ζχει εκδοκεί από
αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό ( θ αρμοδιότθτα του οργανιςμοφ κα αποδεικνφεται από
πιςτοποιθτικό)
17. Τόςο ο ανάδοχοσ, όςο και ο καταςκευαςτισ κα πρζπει να διακζτουν ISO 9001 και 14001 που να
αφοροφν τθν παραγωγι και τθν εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ μθχανθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ,
τα οποία κα ςυνοδεφουν τον φάκελο τθσ τεχνικισ προςφοράσ επί ποινι αποκλειςμοφ.
18. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον διετισ από τθν παράδοςθ του
ςυγκροτιματοσ ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ και θ διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν
εγγυθμζνθ για δζκα τουλάχιςτον ζτθ με τθν διακεςιμότθτά τουσ εντόσ 24ϊρου από τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςθ του Νοςοκομείου. Κατά τθ διάρκεια εγγφθςθσ, το Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για
καμία βλάβθ του ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ από τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα
επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κ.λπ. εκτόσ των αναλωςίμων.
19. Επιςθμαίνεται ότι κάκε απόκλιςθ από τισ παραπάνω προδιαγραφζσ και τα μεγζκθ τουσ κα ςυνιςτά
λόγο αποκλειςμοφ και απόρριψθσ του προτεινόμενου, από τον διαγωνιηόμενο, ςυγκροτιματοσ από
το Νοςοκομείο.
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4) ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΩΛΘΝΑΙΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ
1.

Θ φυγόκεντροσ να είναι επιτραπζηια, κατάλλθλθ για κλινικζσ και ερευνθτικζσ εφαρμογζσ, τελευταίασ
τεχνολογίασ (να αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ), καινοφρια, ελεγχόμενθ από
μικροχπολογιςτι.

2.

Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ οι διαςτάςεισ, το βάροσ και θ κατανάλωςθ (VA).

3.

Να είναι χωρθτικότθτασ 4x100 ml τουλάχιςτον.

4.

Επιλογι ταχφτθτασ φυγοκζντρθςθσ και χρόνου φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκοφν οι επιλογζσ προσ
αξιολόγθςθ.

5.

Να διακζτει επιλογι ςυντόμων φυγοκεντριςεων

6.

Να ζχει ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ τθσ ταχφτθτασ ςε RPM ι G (RCF), προγράμματοσ και χρόνου
φυγοκζντρθςθσ.

7.

Να ςυνοδεφεται από οριηόντια κεφαλι, κικεσ και μετατροπείσ, μζγιςτθσ ταχφτθτασ τουλάχιςτον
4.000 RPM ικανι να επιτφχει τουλάχιςτον 2650XG, με υποδοχείσ για ςυνολικι φυγοκζντρθςθ
τουλάχιςτον 24 ςωλινων αίματοσ 5-7ml (διαςτάςεων ζωσ 13 x 116mm). Να υπάρχει θ δυνατότθτα
να δεχτεί και ςωλθνάρια ουρϊν 14ml (διαςτάςεων ζωσ 18 x 124mm)

8.

Θ ίδια κεφαλι να δζχεται υποδοχείσ/καλάκια για διαφόρων τφπων ςωλθναρίων από 2 ml ζωσ 100
ml.

9.

Τα προςφερόμενα δοχεία να περιλαμβάνουν καπάκια βιολογικισ αςφάλειασ για τον περιοριςμό τθσ
μόλυνςθσ ςε περίπτωςθ κραφςθσ των ςωλθναρίων. Τα καπάκια να είναι εφκολα ςτθ χριςθ και να
ανοίγουν με το χζρι του χειριςτι χωρίσ χριςθ εργαλείων

10. Να ζχει τθ δυνατότθτα υποδοχισ διαφόρων οριηοντίων και γωνιακϊν κεφαλϊν για διαφόρων
μεγεκϊν ςωλθνάρια. Οι κεφαλζσ να αλλάηουν εφκολα από το χριςτθ κατά προτίμθςθ χωρίσ
εργαλεία και με αυτόματο κλείδωμα.
11. Να ζχει επιλογι από αυτόματα προγράμματα επιτάχυνςθσ και επιβράδυνςθσ.
12. Να ζχει ανιχνευτι ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων.
13. Να ζχει ςφςτθμα αςφαλείασ, που δεν επιτρζπει τθ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου με ανοικτό κάλυμμα,
οφτε το άνοιγμα του καπακιοφ κατά τθ λειτουργία.
14. Να διακζτει προγράμματα φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκεί ο αρικμόσ προσ αξιολόγθςθ.
15. Ακόρυβθ λειτουργία, λιγότερο από 63 dB
16. Να διακζτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωςθσ με οπτικοακουςτικό alarm και διακοπι ςε περίπτωςθ
ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων, ανοικτισ πόρτασ, θλεκτρονικϊν προβλθμάτων, κλπ.
17. Να διακζτει ανοξείδωτο κάλαμο και κάδο.
18. Να λειτουργεί χωρίσ ψικτρεσ ςτα 220V/50Hz.
19. Να αναφερκοφν τα επιπλζον των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.
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20. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation Manual),
το Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service Manual, part list) του καταςκευαςτι πλιρεσ και όλουσ τουσ
κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
21. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ τουλάχιςτον και επάρκεια ανταλλακτικϊν
για δζκα (10) ζτθ.
22. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, κλπ).

5) ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ (48) ΘΕΣΕΩΝ
1.

Να είναι επιτραπζηια, εργαςτθριακι φυγόκεντροσ, τελευταίασ τεχνολογίασ(να αναφερκεί το ζτοσ
πρϊτθσ κυκλοφορίασ), καινοφρια, ελεγχόμενθ από μικροχπολογιςτι.

2.

Να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ οι διαςτάςεισ, το βάροσ και θ κατανάλωςθ (VA).

3.

Να είναι χωρθτικότθτασ 4x400 ml περίπου, να αναπτφςςει μζγιςτθ ταχφτθτα 15.000 RPM περίπου
και μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ περίπου 25.000 XG, αναλόγωσ κεφαλισ.

4.

Επιλογι ταχφτθτασ φυγοκζντρθςθσ και χρόνου φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκοφν οι επιλογζσ προσ
αξιολόγθςθ.

5.

Να ζχει ψθφιακζσ ενδείξεισ ςτθν οκόνθ τθσ ταχφτθτασ ςε RPM ι G (RCF), προγράμματοσ και χρόνου
φυγοκζντρθςθσ.

6.

Να ςυνοδεφεται από οριηόντια κεφαλι, κικεσ και μετατροπείσ, μζγιςτθσ ταχφτθτασ περίπου 5.000
RPM ικανι να επιτφχει περίπου 4600XG, με υποδοχείσ για ςυνολικι φυγοκζντρθςθ τουλάχιςτον 50
απλϊν ςωλινων 10-15 ml διαςτάςεων 15χ113 και άλλων διαςτάςεων ςωλινων αναλόγωσ υποδοχζα.

7.

Να ζχει τθ δυνατότθτα υποδοχισ διαφόρων οριηοντίων και γωνιακϊν κεφαλϊν για διαφόρων
μεγεκϊν ςωλθνάρια. Οι κεφαλζσ να αλλάηουν εφκολα από το χριςτθ κατά προτίμθςθ χωρίσ εργαλεία
και με αυτόματο κλείδωμα.

8.

Να ζχει επιλογι από αυτόματα προγράμματα επιτάχυνςθσ και επιβράδυνςθσ.

9.

Να ζχει ανιχνευτι ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων.

10. Να ζχει ςφςτθμα αςφαλείασ, που δεν επιτρζπει τθ λειτουργία τθσ φυγοκζντρου με ανοικτό κάλυμμα,
οφτε το άνοιγμα του καπακιοφ κατά τθ λειτουργία. Να διακζτει καπάκι είτε θ κεφαλι, είτε τα καλάκια
τθσ κεφαλισ, ϊςτε να απομονϊνεται ο χϊροσ φυγοκζντρθςθσ από τον εξωτερικό χϊρου του κάδου.
11. Να διακζτει προγράμματα φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκεί ο αρικμόσ προσ αξιολόγθςθ.
12. Ακόρυβθ λειτουργία, λιγότερο από 63 dB.ςτθν μζγιςτθ ταχφτθτα.
13. Να διακζτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωςθσ με οπτικοακουςτικό alarm και διακοπι ςε περίπτωςθ
ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων, ανοικτισ πόρτασ, θλεκτρονικϊν προβλθμάτων, υπζρβαςθ ταχφτθτασ,
επιλογι γλωςςϊν, κλπ.
14. Να διακζτει κάλαμο και κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα.
15. Να λειτουργεί χωρίσ ψικτρεσ ςτα 220V/50Hz.
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16. Να αναφερκοφν τα επιπλζον των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.
17. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation Manual),
το Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service Manual, part list) του καταςκευαςτι πλιρεσ και όλουσ τουσ
κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
18. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ τουλάχιςτον και επάρκεια ανταλλακτικϊν
για δζκα (10) ζτθ.
19. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, κλπ).

6) ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
1. Θ πολυκρόνα - κλίνθ να είναι κατάλλθλθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν ςε χϊρουσ αιμοδοςίασ και
αιμαφαίρεςθσ
2. Να είναι ςτζρεασ καταςκευισ, πολφ ανκεκτικι, εφκολα ςυντθροφμενθ.
3. Να είναι ςτακερι με ανατομικό ςχιμα. Ο ςκελετόσ τθσ προςφερόμενθσ πολυκρόνασ να ζχει
καμπυλοειδι μορφι (ςιγμοειδι) θ οποία να παίρνει το ςχιμα του ανκρωπίνου ςϊματοσ και να είναι
καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο χάλυβα.
4. Να είναι κατάλλθλο και για δότεσ μεγάλου βάρουσ και διαςτάςεων.
5. Να ζχει μθχανιςμό ανακλίςεων. Ο μθχανιςμόσ ανακλιςεων να επιτρζπει τθν αλλαγι τθσ κζςθσ κλίςθσ
τθσ πολυκρόνασ ςε διάφορεσ κζςεισ. Από απλι ανάνθψθ μζχρι Trendelenburg.
6. Θ επιφάνεια τθσ πολυκρόνασ, το ςτιριγμα τθσ κεφαλισ και οι βραχίονεσ να αποτελοφνται από πυκνό
αφρολζξ, φορμαριςμζνο ςε φφαςμα και καλυμμζνο με ταπετςαρία βινυλίου αρίςτθσ ποιότθτασ και
αντοχισ. Καταςκευαςμζνο από αντιβακτθριδιακό υλικό ζτςι ϊςτε να αποςτειρϊνεται εφκολα και χωρίσ
να καταςτρζφεται.
7. Να φζρει δφο ςτθρίγματα βραχιόνων πλάτουσ από 15 –20 cm περίπου.
8. Οι βραχίονεσ να περιςτρζφονται περί του άξονά τουσ μζχρι 180ο περίπου, κακϊσ επίςθσ ρυκμίηονται
και κακ’ φψοσ.
9. Οι βραχίονεσ να ζχουν μεγάλο πλάτοσ και φάρδοσ, ϊςτε ο δότθσ να ςτθρίηεται άνετα ςε αυτοφσ
10.Το κινθτό τμιμα τθσ πολυκρόνασ «αιωροφμενο» να είναι τοποκετθμζνο ςε ςκελετό ςτακερισ
καταςκευισ.
11.Το «αιωροφμενο» τμιμα να κινείται πάνω με περιςτροφικι διάταξθ πάνω ςτθ ςτακερι βάςθ τθσ
πολυκρόνασ.
12.Θ κίνθςθ τθσ πολυκρόνασ να εξαςφαλίηεται μζςω καλωδιακοφ τθλεχειριςτθρίου. Με τθν πίεςθ ενόσ
διακόπτθ ο θλεκτροκίνθτοσ μθχανιςμόσ να κζτει το δότθ ςε διάφορεσ κζςεισ.
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13.Να ζχει μικοσ 140-150 cm (από το κεφαλάρι μζχρι το υποπόδιο ςε ευκεία), πλάτοσ 98cm (μαηί με τουσ
βραχίονεσ) και φψοσ ςθμείου κακίςματοσ τουλάχιςτον 60cm.
14.Να αναφερκοφν τα επιπλζον των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.
15.Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation Manual), το
Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service Manual, part list) του καταςκευαςτι πλιρεσ και όλουσ τουσ κωδικοφσ
πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
16.Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ τουλάχιςτον και επάρκεια ανταλλακτικϊν για
δζκα (10) ζτθ.
17.Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, κλπ).

7) AMBU (ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΙΟΙΣΜΟΥ ΡΙΕΣΘΣ )
1.

Χειροκίνθτοσ αςκόσ ςιλικόνθσ (Ambu) παίδων και νεογνϊν κατάλλθλοσ για τεχνθτό αεριςμό και
καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ. Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε αςκενείσ ςε άπνοια, αλλά και
να υποςτθρίξει φυςικά αεριηόμενουσ αςκενείσ, παρζχοντάσ τουσ οξυγόνο. Κατάλλθλθ για χριςθ
ςτθν παιδιατρικι κλινικι

2.

Θ ςυςκευι να προςφζρεται ςε ειδικι κικθ αποκικευςθσ και μεταφοράσ.

3.

Να είναι πλιρθσ και να αποτελείται από ζναν αςκό μζγιςτθσ χωρθτικότθτασ περίπου 500ml.

4.

Να διακζτει δυο (2) μάςκεσ νεογνϊν και παίδων.

5.

Να διακζτει ειδικι βαλβίδα εκτόνωςθσ για προςταςία και βαλβίδα Peep valve.

6.

Να διακζτει βαλβίδα ειςόδου αζρα και υποδοχι για ςφνδεςθ με ςωλινα παροχισ οξυγόνου.

7.

Να διακζτει με όλα τα απαραίτθτα ςυνδετικά και φίλτρα.

8.

Θ ambu, θ μάςκεσ και όλα τα επιμζρουσ ςυνδετικά να μποροφν να αποςτειρωκοφν ςε κλίβανο ατμοφ
ςτουσ 121 ι 134ο C.

9.

Να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν και να υποςτθρίηεται από αναλϊςιμα για 10
ζτθ.

10. Να πλθρεί τα διεκνι ςτάνταρτσ αςφαλείασ και να φζρει ςιμανςθ CE.

8) ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ
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1. Θ υπό προμικεια ςυςκευι κα πρζπει να είναι πλιρθσ, καινοφργια, αμεταχείριςτθ, ςφγχρονθσ
οπωςδιποτε τεχνολογίασ ( να αναφερκεί το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ ) και να περιλαμβάνει όλεσ τισ
ςυςκευζσ ι εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθν διενζργεια πλιρουσ αντίςτοιχθσ εξζταςθσ.
2. Να είναι κατά το δυνατόν μικροφ βάρουσ και εφκολοσ ςτθν μεταφορά του.
3. Να φζρει ενςωματωμζνεσ επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ και αυτόματο ςφςτθμα φόρτιςθσ (AUTO
CHARGE). Να λειτουργεί, κατ’ επικυμία του χειριςτι, είτε με ςφνδεςθ ςτο δίκτυο 220V/50 Hz είτε με
χριςθ αποκλειςτικά των ενςωματωμζνων μπαταριϊν.
4. Να διακζτει ζνδειξθ κατάςταςθσ μπαταρίασ και ζνδειξθ φόρτιςθσ. Να διακζτει αυτονομία λειτουργίασ
με μπαταρία για 30 τουλάχιςτον πλιρθ θλεκτροκαρδιογραφιματα θ 30 λεπτά ςυνεχοφσ καταγραφισ.
5. Να διακζτει οκόνθ LCD, περίπου 7", υψθλισ ανάλυςθσ για τθν εμφάνιςθ και των δϊδεκα απαγωγϊν.
Να ζχει τθ δυνατότθτα προεπιςκόπθςθσ (print preview) του ΘΚΓ πριν από τθν εκτφπωςθ. Στθν οκόνθ
επίςθσ να απεικονίηονται μθνφματα για τθ λειτουργία του θλεκτροκαρδιογράφου (ϊρα, θμερομθνία,
τφποσ λειτουργίασ, ταχφτθτα, εφαρμοηόμενα φίλτρα, μθνφματα ςφάλματοσ, ο καρδιακόσ ρυκμόσ, κτλ.)
6. Να απεικονίηει τον αρικμό των ςφίξεων με όρια από 30 ζωσ 250 BPM περίπου.
7. Να διακζτει αλφαρικμθτικό πλθκτρολόγιο για τθν ειςαγωγι ςτοιχείων του αςκενοφσ, κακϊσ επίςθσ και
ειδικά πλικτρα για τον χειριςμό του καρδιογράφου. Θα αξιολογθκεί κετικά ο καρδιογράφοσ να είναι
αδιάβροχοσ.
8. Να φζρει ενςωματωμζνο εκτυπωτι κερμικοφ τφπου υψθλισ διακριτικότθτασ (Digital Array Printer)
με δυνατότθτα εκτφπωςθσ πλιρουσ θλεκτροκαρδιογραφιματοσ ανά δϊδεκα (12), ανά ζξι (6) ι ανά
τρεισ (3) απαγωγζσ. Να δφναται να εκτυπϊςει και τον ρυκμό από μία απαγωγι. Να αναφερκοφν τα
τεχνικά χαρακτθριςτικά του εκτυπωτι προσ αξιολόγθςθ. Να χρθςιμοποιεί κερμοευαίςκθτο
καταγραφικό χαρτί μζγεκοσ ςελίδασ Α4 (ςε μορφι z-foil ι ρολό).
9. Να διακζτει τουλάχιςτον 2 ταχφτθτεσ καταγραφισ: 25 και 50 mm/sec.
10.Να διακζτει αυτοζλεγχο καλισ λειτουργίασ (self test), ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν που να
υποδεικνφονται με μθνφματα λάκουσ (error codes), ζνδειξθ μθ ςωςτισ επαφισ ι αποκόλλθςθσ
ςυγκεκριμζνου θλεκτροδίου, τζλουσ χαρτιοφ κ.λ.π.
11. Να διακζτει ςτον standard εξοπλιςμό ενςωματωμζνο λογιςμικό ανάλυςθσ και διάγνωςθσ ενθλίκων και
παίδων, πρόγραμμα μετριςεων καρδιολογικϊν παραμζτρων κακϊσ και πρόγραμμα ανίχνευςθσ
αρρυκμιϊν. Να γίνει αναλυτικι περιγραφι προσ αξιολόγθςθ.
12.Να διακζτει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με θλεκτρονικό υπολογιςτι. Να μπορεί να αποκθκεφςει ςε
εςωτερικι μνιμθ τουλάχιςτον 100 ΘΚΓφιματα. Θα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ μνιμθσ
αποκικευςθσ θλεκτροκαρδιογραφθμάτων. Τα ΘΚΓφιματα να αποκθκεφονται με τρόπο ζτςι ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ ανάγνωςθ τουσ ςε Θ/Υ. Να ζχει τθ δυνατότθτα αποςτολισ του ΘΚΓφιματοσ μζςω LAN
ι WIFI.
13.Να ζχει τθν δυνατότθτα αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ εκτφπωςθσ του ΘΚΓφιματοσ. Επίςθσ να ζχει τθν
δυνατότθτα εκτφπωςθσ αντιγράφων (από τθν μνιμθ).
14.Να διακζτει Αυτόματθ και Manual λειτουργία (AUTO ΚΑΙ MANUAL MODE).
15.Για τθ ςωςτι επεξεργαςία των λαμβανόμενων ςθμάτων να ζχει υψθλό ρυκμό δειγματολθψίασ που
να φκάνει τουλάχιςτον τα 8000 δείγματα / sec για κάκε απαγωγι. Το ςφςτθμα ψθφιοποίθςθσ να είναι
24 bit.
16.Να διακζτει φίλτρα απόρριψθσ παραςίτων προερχόμενα από μυϊκό τρόμο (25/35 Hz) και από
το θλεκτρικό δίκτυο (50 Hz).
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17.Να διακζτει ςτακεροποίθςθ τθσ ιςοθλεκτρικισ γραμμισ, ςφςτθμα προςταςίασ από απινίδωςθ και
κφκλωμα απόρριψθσ παλμϊν βθματοδότθςθσ. Επίςθσ να διακζτει διάταξθ προςταςίασ του αςκενι από
τυχαία διαρροι ρεφματοσ.
18.Να διακζτει μεγάλθ αντίςταςθ ειςόδου.
19.Να ζχει απόκριςθ ςυχνότθτασ από 0,05 ζωσ 150 Hz.
20.Να διακζτει τετραγωνικό παλμό ελζγχου 1mv και ςιμανςθ κάκε επαγωγισ κατά τθν εκτφπωςθ. Επίςθσ
να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ ευαιςκθςίασ ςτισ τιμζσ των 0.5, 1, 2 cm/mv. Θ ευαιςκθςία να
ρυκμίηεται είτε αυτόματα είτε χειροκίνθτα.
21.Θ μονάδα κα ςυνοδεφεται με όλα τα παρελκόμενα για τθν πλιρθ λειτουργία του.
22.Το δεκαπολικό καλϊδιο αςκενοφσ να αποτελείται από ξεχωριςτζσ αποςπϊμενεσ απολιξεισ ϊςτε να
μποροφν να αντικακίςτανται μεμονωμζνα.
23.Να ςυνοδεφεται οπωςδιποτε με κατάλλθλο τροχιλατο τραπεηίδιο με κζςθ αποκικευςθσ αναλωςίμων
και βραχίονα ςτιριξθσ του καλωδίου αςκενοφσ του ίδιου εργοςταςίου καταςκευισ με τον
θλεκτροκαρδιογράφο.
24.Να αναφερκοφν τα επιπλζον των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.
25.Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation Manual) ςτα
ελλθνικά, το Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service Manual, part list) του καταςκευαςτι και όλουσ τουσ
κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
26. Το μθχάνθμα να παραδίδεται με εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν.
27.Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα
ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.

9) ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΤΟΧΘΛΑΤΘ
1. Το υπό προμικεια είδοσ κα πρζπει να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο, άριςτθσ αντοχισ και
καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ (να αναφερκεί το πρϊτο ζτοσ
κυκλοφορίασ).
2. Τροχιλατθ Αναρρόφθςθ κατάλλθλθ για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ χριςεισ ςτο Χειρουργείο,
Αναιςκθςιολογικό, Μαιευτικό, Γυναικολογικό, Ιατρεία, Κλινικζσ κλπ.
3. Να διακζτει 4 αντιςτατικοφσ τροχοφσ απλισ ςχεδίαςθσ και καταςκευισ με ςφςτθμα φρζνων ςε δφο
από αυτοφσ. Θ τροχιλατθ βάςθ να μθν οξειδϊνεται και να είναι καταςκευαςμζνθ από ειδικό υλικό.
4. Ο κινθτιρασ να είναι ιςχφοσ 150W περίπου και να λειτουργεί με πλιρθ αντιεκρθκτικό ςφςτθμα
αςφαλείασ, αντλία με πιςτόνια χωρίσ να χρθςιμοποιεί λάδια. Να ζχει τθν δυνατότθτα να αποκτά το
επικυμθτό κενό ςε πολφ ςφντομο χρόνο, ϊςτε να είναι κατάλλθλθ για ιπια και ιςχυρι αναρρόφθςθ.
5. Να διακζτει δφο άκραυςτεσ φιάλεσ των 3 λίτρων τουλάχιςτον, αποςτειροφμενεσ και διαβακμιςμζνεσ,
αντιβακτθριακά φίλτρα, ςωλινα αναρρόφθςθσ πολλαπλϊν χριςεων και ότι απαιτείται για τθν πλιρθ
λειτουργία.
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6. Nα μπορεί να δεχκεί κάνιςτρα για ςφςτθμα αςκϊν μίασ χριςθσ.
7. Να διακζτει μοχλό- επιλογζα φιάλθσ λειτουργίασ χωρίσ να απαιτείται ςφνδεςθ του ςωλινα
αναρρόφθςθσ, για άμεςθ εναλλαγι των φιαλϊν.
8. Να διακζτει ςφςτθμα αςφάλειασ για τθν υπερχείλιςθ κακϊσ και ςφςτθμα αποφυγισ ανακυμιάςεων
κατά τθν πτϊςθ των υγρϊν.
9. Να υπάρχει τριπλό ςφςτθμα προςταςίασ κατά τθσ υπερχείλιςθσ ωσ εξισ :


ςτθ φιάλθ εκκριμάτων μζςω φλοτζρ



φιαλίδιο υπερχείλιςθσ εφοδιαςμζνο με φλοτζρ

 αντιμικροβιακό φίλτρο
10.Να λειτουργεί με ρυκμιηόμενο κενό ζωσ 910 mbar.
11.Nα παρζχει δυνατότθτα αναρροφθτικισ ικανότθτασ τουλάχιςτον 45 lit/λεπτό.
12.Να διακζτει μανόμετρο κενοφ ςε δυο κλίμακεσ, ρυκμιςτι κενοφ και υποδοχι για ςφνδεςθ
ποδοδιακόπτθ (ο ποδοδιακόπτθσ να προςφερκεί χωριςτά).
13.Να διακζτει διακόπτθ μεμβράνθσ ON-OF για εφκολο κακαριςμό με ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ.
14.Οι φιάλεσ, καπάκια, ςωλινεσ κ.λ.π. να δφναται να κλιβανιςτοφν
15.Θ όλθ καταςκευι να πλθροί τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ αςφάλειασ.
16.Να ζχει δυνατότθτα παρατεταμζνθσ λειτουργίασ χωρίσ υπερκερμάνςεισ και να μθν απαιτεί ςυχνζσ
ςυντθριςεισ.
17.Να μθν επθρεάηει με παράςιτα τθ λειτουργία του λοιποφ ιατρικοφ εξοπλιςμοφ.
18.Να παρζχει Θλεκτρικι προςταςία κατθγορίασ ΙΙa (με διπλι μόνωςθ), IPX1 Ρροςταςία από ςταγόνεσ
νεροφ, Τφπου BF, Συςκευι Αντιεκρθκτικοφ Τφπου Α  (Anaesthetic Proof)
19.Να λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ 220V 50Hz μζςω εφκαμπτου τριπολικοφ καλωδίου ςε ςφνδεςθ με
ρευματολιπτθ τφπου “ςοφκο”.
20.Να είναι ακόρυβθ. Θ ςτάκμθ κορφβου να είναι το μζγιςτο 48db.
21.Να αναφερκοφν τα επιπλζον των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.
22.Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation Manual) ςτα
ελλθνικά και το Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service Manual, part list) του καταςκευαςτι.
23.Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα
ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.

10) ΣΥΣΚΕΥΘ ΗΥΓΙΣΘΣ -- ΑΝΑΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
1) Ο ηυγόσ – ανακινθτιρασ να είναι ζνα θλεκτρονικό μθχάνθμα ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με το οποίο κα
επιτυγχάνεται προκακοριςμόσ τθσ επικυμθτισ ποςότθτοσ αίματοσ που κζλουμε να πάρουμε.
2) Να γίνεται ακριβισ ηφγιςθ τθσ ποςότθτοσ του αίματοσ που παίρνουμε.
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3) Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ αιμολθψίασ να γίνεται ανάδευςθ του αντιπθκτικοφ του αςκοφ με το
λαμβανόμενο αίμα για τθν αποφυγι των κρόμβων.
4) Να ζχει ενςωματωμζνο μικροχπολογιςτι και ςυνεχι ψθφιακι ζνδειξθ τθσ λαμβανομζνθσ ποςότθτοσ.
Να εξαςφαλίηει μια εφκολθ και άψογθ αιμολθψία.
5) Να είναι ςυμπαγζσ και να αποτελεί μια μονάδα με τον ανακινοφμενο δίςκο.
6) Να ηυγίηει το κακαρό βάροσ του αίματοσ με απόκλιςθ μικρότερθ ι ίςθ του 1,5%. Θα αξιολογθκεί κετικά
θ μεγαλφτερθ ακρίβεια ηφγιςθσ.
7) Να προκακορίηει τον όγκο του προσ λιψθ αίματοσ μεταξφ 0 και 999 ml.
8) Να δείχνει ςυνεχϊσ με ψθφιακι ζνδειξθ τθν ποςότθτα του αίματοσ που λαμβάνεται και να διακόπτει
αυτομάτωσ τθν αιμολθψία όταν ςυμπλθρωκεί θ προκακοριςμζνθ ποςότθτα.
9) Να παρακολουκεί αυτόματα τθ ροι του αίματοσ και να ειδοποιεί με φωτεινι και θχθτικι ζνδειξθ για
οποιαδιποτε ανωμαλία παρουςιάηεται κατά τθν αιμολθψία κακϊσ και το τζλοσ αυτισ.
10)
Να διακζτει διακόπτθ ροισ (clamp) ο οποίοσ μπορεί κα ενεργοποιθκεί μόνο με μία απλι «εντολι»
του χειριςτι.
11)
Να αναγράφει ψθφιακά τθ χρονικι διάρκεια τθσ αιμολθψίασ.
12)
Να δφναται να λειτουργιςει για περίπου 10 ϊρεσ με ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ
μπαταρία. Να διακζτει ζνδειξθ κατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ.
13)
Να ζχει τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτθ μνιμθ του διαφορετικϊν προεπιλεχκζντων όγκων
αίματοσ.
14)
Να ζχει μεγάλθ οκόνθ (να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ προσ αξιολόγθςθ) ςτθν οποία να
απεικονίηονται πριν τθν αιμολθψία ο επικυμθτόσ όγκοσ αίματοσ προσ ςυλλογι, κατά τθ διάρκεια τθσ
αιμολθψίασ ο ςυλλεχκείσ όγκοσ αίματοσ, θ ροι τθσ φλζβασ του δότθ, ο χρόνοσ αιμολθψίασ. Στθν ίδια
οκόνθ να απεικονίηονται τυχόν ςυναγερμοί.
15)
Να ζχει αυτόματθ ρφκμιςθ ακρίβειασ ρφκμιςθσ χρθςιμοποιϊντασ μόνο ζνα απλό πρότυπο
βάρουσ. Να προςφερκεί με το πρότυπο βάρουσ
16)
Να λειτουργεί ακόρυβα.
17)
Να λειτουργεί με ρεφμα τθσ ΔΕΘ και μπαταρία.
18)
Να είναι ςχετικά μικροφ όγκου & βάρουσ. Να αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά προσ αξιολόγθςθ.
19)
Να είναι απλό ςτθν χριςθ του και να κακαρίηεται εφκολα.
20)
Να είναι κατάλλθλο για όλουσ τουσ αςκοφσ αίματοσ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά.
21)
Να παραδοκεί με βαλίτςα μεταφοράσ.
22)
Να ζχει τουλάχιςτον 2 χρόνια εγγφθςθ.
23)
Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation
Manual) ςτα ελλθνικά και το Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service Manual, part list) του καταςκευαςτι και
όλουσ τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
24)
Να υποβλθκοφν μαηί με τθν προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ κυκλοφορίασ του προσ
προμικεια είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(Κατά περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται, πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ ςυμμόρφωςθσ,
πιςτοποιθτικά εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω πιςτοποιθτικά κα
είναι πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.
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Θ ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΡΕΙΓΑΦΩΝ – ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΟ
ΡΟΣ ΕΝΤΑΞΘ ΣΤΟ ΕΣΡΑ 2014-2020 «Ρρομικεια ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ Γ.Ν. Καςτοριάσ»

1. ΤΟΥΜΡΙΔΘΣ ΓΕΩΓΙΟΣ
ΡΕ ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΡΟΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
2. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΘΣ ΚΥΙΑΚΟΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΜΘΛΙΟΣ ΡΑΣΧΑΛΘΣ
ΤΕ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ -- ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΙΚΘΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γϋ- ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
01) ΥΡΕΘΧΟΣ ΚΑΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ

1

Ο ηθτοφμενοσ ζγχρωμοσ
υπερθχοκαρδιογράφοσ κα πρζπει να
είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ και το οποίο οπωςδιποτε
να ενςωματϊνει τισ πλζον πρόςφατεσ
κλινικζσ εφαρμογζσ που ζχουν
παρουςιαςτεί από τον κάκε
καταςκευαςτικό οίκο. Να αναφερκεί
το πρϊτο ζτοσ κυκλοφορίασ του για
αξιολόγθςθ
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ

1

1. Να είναι κατάλλθλοσ για
καρδιολογικζσ εξετάςεισ ενθλίκων,
παίδων και νεογνϊν, διοιςοφάγειεσ
εξετάςεισ κακϊσ και εξετάςεισ
περιφερικϊν αγγείων.

2

2. Να απεικονίηει τισ καρδιακζσ
δομζσ με υψθλι διακριτικι ικανότθτα
διακζτοντασ υψθλό ρυκμό εναλλαγισ
εικόνασ των 1000 πλαιςίων το
δευτερόλεπτο τουλάχιςτον.

3

3. Να διακζτει ψθφιακό
διαμορφωτι να αναφερκοφν τα
κανάλια επεξεργαςίασ και να γίνει
αναλυτικι περιγραφι τθσ τεχνολογίασ
προσ αξιολόγθςθ.

4

4. Θα είναι αναβακμίςιμοσ τόςο ςε
επίπεδο Hardware όςο και Software.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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5

6

5. Να διακζτει υπερςφγχρονο
εςτιαςμό δζςμθσ ςυνολικοφ εφρουσ
εςτίαςθσ ι μεμονομζνων ςθμείων
ςτισ καρδιολογικζσ κεφαλζσ Phased
Array Sector για τθν υψθλότερθ
διακριτικι ικανότθτα ςτο επίπεδο τθσ
απεικόνιςθσ των δφο διαςτάςεων.
6.

Να διακζτει βάκοσ απεικόνιςθσ
30 cm τουλάχιςτον.

7.

7

Ζγχρωμο μόνιτορ τουλάχιςτον
21”, υψθλισ ευκρίνειασ. Να
αναφερκοφν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του, κα
βακμολογθκεί επιπλζον θ τυχόν
υψθλότερθ τεχνολογία. Με
δυνατότθτα περιςτροφισ και κλίςθσ,
κακϊσ και αναδίπλωςθσ.
8.

8

Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ νζασ
τεχνολογίασ touch screen για τον
άμεςο χειριςμό των εντολϊν
λειτουργίασ. Το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ
να είναι 9” τουλάχιςτον

9

9. Να διακζτει τουλάχιςτον τρεισ
(3) ενςωματωμζνεσ ενεργζσ κφρεσ για
τθν ταυτόχρονθ ςφνδεςθ θχοβόλων
κεφαλϊν.

10

10. Να δζχεται ςε ξεχωριςτι ενεργι
κφρα θχοβόλεσ κεφαλζσ τφπου pencil
απεικόνιςθσ ςυνεχοφσ Doppler (CW)
με δυνατότθτα επιλογισ από το
πλθκτρολόγιο

11

11. Να διακζτει εργοςταςιακά ζτοιμα
προγράμματα για όλεσ τισ
απεικονίςεισ κακϊσ και ειδικό
πρόγραμμα ζγχρωμθσ και φαςματικισ
απεικόνιςθσ των ςτεφανιαίων
αρτθριϊν. Το πρόγραμμα των
ςτεφανιαίων αρτθρίων να λειτουργεί
τόςο ςτισ διακωρακικζσ όςο και ςτισ
διοιςοφάγειεσ κεφαλζσ. Επίςθσ να
υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ
νζων προγραμμάτων εφαρμογϊν από
τουσ χριςτεσ του μθχανιματοσ ςτισ
παραμζτρουσ δθμιουργίασ των
απεικονίςεων.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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12

12. Ο υπερθχοκαρδιογράφοσ να
διακζτει ενςωματωμζνθ τεχνικι
ανίχνευςθσ και ανάλυςθσ τθσ 2θσ
αρμονικισ ςυχνότθτασ χωρίσ χριςθ
ςκιαγραφικϊν . Πλοι οι τφποι
απεικονιςτικϊν κεφαλϊν να
διακζτουν τθν τεχνικι τθσ 2θ
αρμονικισ ςυχνότθτασ.
13. Ο ηθτοφμενοσ ζγχρωμοσ
υπερθχοκαρδιογράφοσ να ζχει τθ
δυνατότθτα να λειτουργεί με τισ εξισ
μεκόδουσ απεικόνιςθσ ςε
πραγματικό χρόνο (real time) :
a) Δφο διαςτάςεων (2D)
b) Ζγχρωμο Doppler (CFM)
c) Φαςματικό, παλμικό Doppler (PW)
d) Φαςματικό υψθλισ ςυχνότθτασ
παλμικό Doppler (HPRF)
e) Φαςματικό ςυνεχζσ Doppler (CW)

13

f) M-Mode
g) Color M-Mode
h) Ζγχρωμο Doppler Iςχφοσ ι
Ενζργειασ
i) TDI ι TVI ι DTI ζγχρωμθ
απεικόνιςθ τθσ κίνθςθσ και
κατεφκυνςθσ του καρδιακοφ μυόσ
j)

14

Αρμονικι Συχνότθτα Ιςτϊν

k)

Contrast αριςτερισ κοιλίασ ςε
πραγματικό χρόνο

l)

Strain/Strain Rate Imaging ςε
πραγματικό χρόνο,

14. Πλεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν
πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ για τθν
απεικόνιςθ δφο διαςτάςεων (2D),
αρμονικϊν ςυχνοτιτων κακϊσ να
αλλάηουν ςτθν απεικόνιςθ εγχρϊμου
και φαςματικοφ Doppler. Να
αναφερκοφν αναλυτικά οι διακζςιμεσ
ςυχνότθτεσ.
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15

15. Να διακζτει ςτθν βαςικι μονάδα
θχοβόλο κεφαλι Phased Array Sector
ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων μεταξφ
1.5 MHz και 4.0 MHz για διςδιάςτατεσ
διακωρακικζσ καρδιολογικζσ
εξετάςεισ-εφαρμογζσ πραγματικοφ
χρόνου. Να περιγραφεί θ τεχνολογία
καταςκευισ τθσ κεφαλισ κακϊσ και
όλεσ οι τεχνικζσ απεικόνιςθσ.

16

16. Να ζχει τθν δυνατότθτα για
διοιςοφάγεια θχοβόλο κεφαλι,
ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων μεταξφ
3.0 και 7.0 MHz για διςδιάςτατεσ
καρδιολογικζσ εξετάςεισ. Να
προςφερκεί προσ επιλογι.

17

17. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ
θχοβόλο κεφαλι Linear ευρζωσ
φάςματοσ ςυχνοτιτων περίπου 4.0
ζωσ 10.0 MHz για εξετάςεισ
περιφερικϊν αγγείων, αρτθριϊν και
φλεβϊν και να λειτουργεί
οπωςδιποτε με τθν τεχνικι
απεικόνιςθσ τθσ 2θσ αρμονικισ
ςυχνότθτασ χωρίσ ςκιαγραφικά και με
ςκιαγραφικά μζςα, εφόςον
διατίκεται, για τθν ανάδειξθ των
αγγείων εντόσ τθσ ακθρωματικισ
πλάκασ.

18

18. Να διακζτει εφροσ θχοβόλων
κεφαλϊν από 1.5 ζωσ 13 MHz
τουλάχιςτον για τθν κάλυψθ όλων των
ηθτοφμενων κλινικϊν εφαρμογϊν

19

19. Να διακζτει πολλαπλά ηεφγθ
μετριςεων (calipers) τουλάχιςτον 8.

20

20. Να διακζτει τουλάχιςτον 7ςθμεία
εςτίαςθσ (Focus points) ι τουλάχιςτον
3 ηϊνεσ εςτίαςθσ (Focal zones).

21

21. Να διακζτει υψθλό δυναμικό
εφροσ (Dynamic range).Να αναφερκεί
προσ αξιολόγθςθ.
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22

22. Να διακζτει ενςωματωμζνθ
ςυνκετικι απεικονιςτικι τεχνικι κατά
τθν εκπομπι και κατά τθν λιψθ τθσ
υπερθχογραφικισ δζςμθσ, ςυγκριτικά
με τισ ςυμβατικζσ μεκόδουσ ςάρωςθσ,
που να επιτυγχάνει τθν ανάκτθςθ,
επεξεργαςία και απεικόνιςθ μεγάλου
αρικμοφ επιπρόςκετων τομϊν από
διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ ςάρωςθσ
και τθν απεικόνιςι τουσ ςε
πραγματικό χρόνο (Real Time
Compound Imaging).

23

23. Να διακζτει τεχνικι επεξεργαςίασ
τθσ εικόνασ ςε επίπεδο Pixel, για
μείωςθ κορφβου, βελτίωςθ
απεικόνιςθσ των ιςτικϊν μοτίβων και
αφξθςθ τθσ διακριτικισ ικανότθτασ. Θ
τεχνικι αυτι να ενεργοποιείται κατά
βοφλθςθ με το πάτθμα ενόσ πλικτρου
ςε κινοφμενεσ αλλά και ςε παγωμζνεσ
εικόνεσ.

24

24. Να διακζτει υψθλισ ευκρίνειασ
μονάδα θλεκτροκαρδιογραφιματοσ
ςυγχρονιςμζνου με όλεσ τισ μεκόδουσ
απεικόνιςθσ.

25

25. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ
ενςωματωμζνθ τεχνικι αυτόματθσ
μζτρθςθσ των αγγειακϊν τοιχωμάτων
(I.M.T) θ οποία να λειτουργεί
απαραιτιτωσ ςτισ αγγειολογικζσ
κεφαλζσ LINEAR.

26

26. Να διακζτει cine loop με μεγάλο
αρικμό πλαιςίων τόςο ςτθν ζγχρωμθ
όςο και ςτθν αςπρόμαυρθ απεικόνιςθ
κακϊσ και μνιμθ κυματομορφϊν MMode και Doppler 45 sec τουλάχιςτον.

27

27. Να διακζτει ταυτόχρονθ διπλι και
τετραπλι απεικόνιςθ με κίνθςθ (loop)
επί του monitor ςε ςυγχρονιςμό με το
ΘΚΓ.

28

28. Να διακζτει πλιρθ καρδιολογικά
και αγγειολογικά πακζτα μετριςεων
και αναλφςεων τα οποία να
αναφερκοφν λεπτομερϊσ. Να
διακζτει ειδικό αυτόματο ςφςτθμα
υπολογιςμοφ και μετριςεων ςτο
φαςματικό Doppler.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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29

29. Να διακζτει διπλι πραγματικοφ
χρόνου απεικόνιςθ (dual imaging) BMode/B-Mode + CFM για ταυτόχρονθ
αξιολόγθςθ τθσ εικόνασ B-Mode με
και χωρίσ ζγχρωμο Doppler ϊςτε να
επιτυγχάνεται θ πλζον ακριβισ
παρατιρθςθ τόςο ανατομικϊν δομϊν
όςο και τθσ αιμοδυναμικισ ροισ.

30

30. Να διακζτει Triplex Mode
(ταυτόχρονθ απεικόνιςθ, ςε
πραγματικό χρόνο εικόνασ B-Mode,
παλμικοφ Doppler PW , και
εγχρϊμου Doppler, TDI , ςε όλουσ
τουσ μεικτοφσ ςυνδυαςμοφσ και να
αναφερκοφν αναλυτικά .

31

31. Να διακζτει ψθφιακό ςφςτθμα
Stress Echo που να ενςωματϊνεται
ςτθ βαςικι ςυςκευι του
υπερθχοκαρδιογράφου και να
λειτουργεί από το χειριςτιριο αυτοφ.
Το πρόγραμμα να είναι εφχρθςτο και
να μπορεί να προςαρμοςτεί ςτισ
απαιτιςεισ του χειριςτι. Να
λειτουργεί τουλάχιςτον ςε οκτϊ (8)
ςτάδια και οκτϊ (8) διαφορετικζσ
τομζσ. Το λογιςμικό τθσ μεκόδου
αυτισ να επιτρζπει τθν ταυτόχρονθ
διπλι απεικόνιςθ επί του monitor,
κατά τθ διάρκεια stress, τθσ
αποκθκευμζνθσ κινοφμενθσ εικόνασ
εν θρεμία και τθσ ενεργοφσ
απεικόνιςθσ τθσ ίδιασ τομισ ςε κάκε
ςτάδιο, για τθ ςφγκριςθ και τθν
ακρίβεια τθσ τομισ.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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32

32. Να διακζτει ενςωματωμζνο
ςφςτθμα αρχειοκζτθςθσ και
διαχείριςθσ κλινικϊν εικόνων
αςκενοφσ ςε βάςθ δεδομζνων με
δυνατότθτα ανάλυςθσ και
αξιολόγθςθσ ολόκλθρου του
καρδιακοφ κφκλου, για τιρθςθ
πλιρουσ αρχείου εξετάςεων, το οποίο
απαραίτθτα κα περιλαμβάνεται ςτθ
βαςικι μονάδα του
υπερθχοκαρδιογράφου που κα
προςφερκεί. Θ αποκικευςθ να
γίνεται μζςω ενςωματωμζνου ςτθ
βαςικι μονάδα ςκλθροφ δίςκου. Να
αναφερκεί θ χωρθτικότθτα προσ
αξιολόγθςθ. Επίςθσ να διακζτει
ενςωματωμζνο οδθγό DVD/CD - RW
και κφρεσ USB. Πλα τα παραπάνω να
είναι ενςωματωμζνα ςτθ βαςικι
μονάδα.

33

33. Να διακζτει ενςωματωμζνο
πρωτόκολλο FULL DICOM 3.0 για
αποςτολι, ανάκτθςθ και επεξεργαςία
διςδιάςτατων και ογκομετρικϊν
εικόνων μζςω δικτφου. Να
καλφπτονται υποχρεωτικά τα
πρωτόκολλα Print, Storage, Modality
Worklist, Structured reporting,
Performed Procedure Step. Να είναι
ζτοιμό για ςφνδεςθ μελοντικά ςε
ςυςτιματα PACS και RIS .

34

34. Να διακζτει τεχνικι κατεφκυνςθσ
και κίνθςθσ των καρδιακϊν δομϊν
μζςω του εγχρϊμου Doppler. Θ
τεχνικι αυτι να εκτελείται ςε
πραγματικό χρόνο (real time) με το
φαςματικό παλμικό Doppler. Επίςθσ θ
τεχνικι αυτι να μπορεί να λειτουργεί
ταυτόχρονα (real time) με τθ
μονοδιάςτατθ απεικόνιςθ M-Mode
(TDI ι TVI ι DTI/M-Mode.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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35

35. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ
απεικονιςτικι μζκοδο τθσ
παραμόρφωςθσ και του ρυκμοφ
παραμόρφωςθσ του μυοκαρδίου
(strain/strain rate) κατά τθ διάρκεια
τθσ εξζταςθσ. Θ τεχνικι strain/strain
rate να λειτουργεί οπωςδιποτε κατά
τθ διάρκεια του STRESS ECHO. Να
προςφερκεί πλιρεσ πακζτο
ποςοτικοποίθςθσ τθσ μεκόδου για τθν
ταυτόχρονθ ςφγκριςθ πολλαπλϊν
ςθμείων του μυοκαρδίου.

36

36. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ
ενςωματωμζνθ απεικονιςτικι μζκοδο
τθσ παραμόρφωςθσ και του ρυκμοφ
παραμόρφωςθσ του μυοκαρδίου
(strain/strain rate) από τισ
πλθροφορίεσ που προζρχονται από τθ
διςδιάςτατθ απεικόνιςθ και
ανεξάρτθτο του εγχρϊμου TVI , 2D
Speckle με αυτόματουσ υπολογιςμοφσ
και αυτόματθ εξαγωγι των
αποτελεςμάτων υπό μορφι
αρικμθτικϊν δεδομζνων.

37

37. Nα διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ
ειδικό πρόγραμμα για τθν απεικόνιςθ
με ςκιαγραφικά μζςα τθσ αριςτερισ
κοιλίασ (LVO Contrast Harmonic).

38

38. Να προςφερκεί προσ επιλογι,
εφόςον διατίκεται, ενςωματωμζνθ
τεχνικι Contrast Harmonic Imaging με
ςκιαγραφικά μζςα, θ οποία να
λειτουργεί απαραιτιτωσ ςτισ
αγγειολογικζσ κεφαλζσ LINEAR, με το
αντίςτοιχο πρόγραμμα
ποςοτικοποίθςθσ, Να διακζτει
ταυτόχρονθ ςφγκριςθ πολλαπλϊν
ςθμείων με γραφικι παράςταςθ τθσ
πυκνότθτασ του ιςτοφ και του
ςκιαγραφικοφ, μζςω τθσ εξαςκζνθςθσ
ι τθσ ενίςχυςθσ των ανακλϊμενων
ιχων ςε κάκε επιλεγόμενθ περιοχι.
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39

39. Να διακζτει δυνατότθτα
αυτόματθσ και ςυνεχοφσ
βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνασ ςε
πραγματικό χρόνο (φωτεινότθτα ,
αντίκεςθ , ομοιομορφία κ.ά
παραμζτρων).

40

40. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου
220V/50Hz και να πλθρεί τισ Διεκνείσ
προδιαγραφζσ αςφαλοφσ λειτουργίασ.
41. Να προςφερκεί ςτθν βαςικι
ςφνκεςθ ψθφιακόσ ςτακμόσ
εργαςίασ να διακζτει θλεκτρονικό
υπολογιςτι , και ότι είναι
απαραίτθτο για τθν λειτουργία του.
Ο ςτακμόσ εργαςίασ να είναι μόνιμα
ςυνδεδεμζνοσ με τον
υπερθχοκαρδιογράφο για τθν
αμφίδρομθ επικοινωνία για τθν
τιρθςθ αρχείων αςκενϊν , μελετϊν ,
εικόνων , μετριςεων και
υπολογιςμϊν. Να διακζτει :

41

- ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματου
υπολογιςμοφ του κλάςματοσ
εξϊκθςθσ.
- ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματου
υπολογιςμοφ των τοιχωμάτων τθσ
αριςτερισ κοιλίασ με τθν μζκοδο 2D
Speckle tracking ,για τθν ανάδειξθ των
πακολογικϊν τμθμάτων και αυτόματθ
εξαγωγι των αποτελεςμάτων υπό
μορφι bulls eye και με αρικμθτικά
δεδομζνα .
- ενςωματωμζνο ςφςτθμα ανάλυςθσ
των εικόνων που προζρχονται από τθν
ζγχρωμθ τεχνικι TISSUE DOPPLER με
καμπφλεσ ταχφτθτασ ,strain,strain
rate, καμπφλεσ ςυγχρονιςμοφ τθσ
αριςτερισ κοιλιάσ κτλ .

42

42. Να αναφερκοφν αναλυτικά οι
επιπλζον τεχνολογίεσ που διατίκενται
οι οποίεσ και κα αξιολογθκοφν.
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43

43. Να ςυνταχκεί πλιρεσ φφλλο
ςυμμόρφωςθσ για τα προςφερόμενα
ςυςτιματα και όλα τα αναγραφόμενα
να αποδεικνφονται από τα επίςθμα
ξενόγλωςςα φυλλάδια ( όχι
φωτοτυπίεσ ) ι επίςθμεσ βεβαιϊςεισ
του καταςκευαςτικοφ οίκου για ότι
δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα
φυλλάδια.

44

44. Να επιςυναφκεί (με ποινι
αποκλειςμοφ) αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ CE mark για το
προςφερόμενο μθχάνθμα που να
περιλαμβάνει αναλυτικά όλεσ τισ
επεκτάςεισ και τισ θχοβόλεσ κεφαλζσ
του ςυςτιματοσ.

45

45. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ
Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα ι
νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα από
τον Οργανιςμό που τα εξζδωςε.
ΣΥΝΘΕΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
Να προςφερκεί ςε ενιαία τιμι
προςφοράσ ο ηθτοφμενοσ
υπερθχοκαρδιογράφοσ με τθν
ακόλουκθ ςφνκεςθ:
1.

1

Βαςικι διαγνωςτικι μονάδα θ
οποία να διακζτει όλα τα
προθγοφμενα απαιτοφμενα
λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτθριςτικά.

2

2. Ψθφιακό αρχείο αςκενϊν
,διαχείριςθ φακζλων αςκενϊν
,επεξεργαςία ,μελζτθ , μετριςεισ και
υπολογιςμοφσ

3

3.

Σφςτθμα ψθφιακισ δοκιμαςίασ
κόπωςθσ Stress Echo, όπωσ
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4

4. Θχοβόλο κεφαλι Phased Array
Sector ευρζωσ φάςματοσ ςυχνοτιτων
μεταξφ 1,5 MHz και 4.0 MHz για
διςδιάςτατεσ διακωρακικζσ
καρδιολογικζσ εξετάςεισ-εφαρμογζσ
πραγματικοφ χρόνου. Να περιγραφεί
θ τεχνολογία καταςκευισ τθσ κεφαλισ
κακϊσ και όλεσ οι τεχνικζσ
απεικόνιςθσ.

5

5. Θχοβόλο κεφαλι Linear ευρζωσ
φάςματοσ ςυχνοτιτων περίπου 4.0
ζωσ 10.0 MHz για εξετάςεισ
περιφερικϊν αγγείων, αρτθριϊν και
φλεβϊν και να λειτουργεί
οπωςδιποτε με τθν τεχνικι
απεικόνιςθσ τθσ 2θσ αρμονικισ
ςυχνότθτασ χωρίσ ςκιαγραφικά και με
ςκιαγραφικά μζςα, εφόςον
διατίκεται, για τθν ανάδειξθ των
αγγείων εντόσ τθσ ακθρωματικισ
πλάκασ.

6

6. Θχοβόλο κεφαλι τφπου pencil
απεικόνιςθσ ςυνεχοφσ Doppler (CW)

7

7.
Στακμόσ εργαςίασ με το
ανάλογο software και hardware.

8
9

8.

Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ Laser
(εκτφπωςθ Α4).

9.

Αςπρόμαυρο video printer

10

10. On-line UPS.

11

11. Ο υπερθχοτομογράφοσ να
ςυνοδεφονται απαραίτθτα από το
operation manual ςτα Ελλθνικά, το
service manual πλιρεσ (με τα
κυκλϊματα και part list) και
οποιωνδιποτε κωδικό πρόςβαςθσ ςε
όλα τα μενοφ.

12

12. Επιπλζον να προςφερκοφν προσ
επιλογι όλεσ οι θχοβόλεσ κεφαλζσ και
όλεσ οι ηθτοφμενεσ προσ επιλογι
επεκτάςεισ που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο των λειτουργικϊν και
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
02) ΥΡΕΘΧΟΣ ΓΕΝΙΚΘΣ ΙΑΤΙΚΘΣ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΓΕΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ

1

Ο ηθτοφμενοσ ζγχρωμοσ
υπερθχοτομογράφοσ κα πρζπει να
είναι τθσ πλζον ςφγχρονθσ ψθφιακισ
τεχνολογίασ. Να αναφερκεί το πρϊτο
ζτοσ κυκλοφορίασ του για
αξιολόγθςθ.
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ
1.

1

Να είναι κατάλλθλοσ για
ακτινολογικζσ εξετάςεισ,
επιφανειακϊν και εν τω βάκθ
οργάνων και αγγείων ενθλίκων,
παίδων και νεογνϊν, γυναικολογίασ,
μαιευτικισ, ουρολογίασ, κακϊσ για
εξετάςεισ, εςωτερικισ πακολογίασ,
περιφερικϊν αγγείων, καρωτίδων,
ενδοκρανιακϊν αγγείων, εξετάςεων
άνω και κάτω οργάνων κοιλίασ,
γενικισ ακτινολογίασ και
διεγχειρθτικζσ εξετάςεισ, κακϊσ
επίςθσ εξετάςεισ καρδιολογίασ
ενθλίκων, παίδων, νεογνϊν ,
πακολογίασ, παιδιατρικισ,
χειρουργικισ, και μυοςκελετικζσ,
όπωσ επίςθσ και για εξετάςεισ τθσ
ΜΕΘ και άλλεσ.

2

2. Να διακζτει υψθλό ρυκμό
εναλλαγισ εικόνασ των 1000 πλαιςίων
το δευτερόλεπτο τουλάχιςτον.

3

3. Να διακζτει ψθφιακι μιτρα 512
Χ 512 Χ 8 bits ϊςτε να απεικονίηει 256
διαβακμίςεισ του γκρι ςτθν Β-Μode
απεικόνιςθ

4

4. Να διακζτει ψθφιακό
διαμορφωτι να αναφερκοφν τα
κανάλια επεξεργαςίασ και να γίνει
αναλυτικι περιγραφι τθσ τεχνολογίασ
προσ αξιολόγθςθ.

5

5. Θα είναι αναβακμίςιμοσ τόςο ςε
επίπεδο Hardware όςο και Software.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 92

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19
6

6.

Να διακζτει βάκοσ απεικόνιςθσ
30 cm τουλάχιςτον.

7.

7

Ζγχρωμο μόνιτορ τουλάχιςτον
21”, υψθλισ ευκρίνειασ. Να
αναφερκοφν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του, κα
βακμολογθκεί επιπλζον θ τυχόν
υψθλότερθ τεχνολογία. Με
δυνατότθτα περιςτροφισ και κλίςθσ,
κακϊσ και αναδίπλωςθσ.
8.

8

Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ νζασ
τεχνολογίασ touch screen για τον
άμεςο χειριςμό των εντολϊν
λειτουργίασ. Το μζγεκοσ τθσ οκόνθσ
να είναι 8” τουλάχιςτον

9

9. Να διακζτει τουλάχιςτον
τζςςερισ (4) ενςωματωμζνεσ ενεργζσ
κφρεσ για τθν ταυτόχρονθ ςφνδεςθ
θχοβόλων κεφαλϊν.

10

10. Ο υπερθχοτομογραφοσ να
διακζτει ενςωματωμζνθ τεχνικι
ανίχνευςθσ και ανάλυςθσ τθσ 2θσ
αρμονικισ ςυχνότθτασ χωρίσ χριςθ
ςκιαγραφικϊν . Πλοι οι τφποι
απεικονιςτικϊν κεφαλϊν να
διακζτουν τθν τεχνικι τθσ 2θ
αρμονικισ ςυχνότθτασ.

11

11. Να λειτουργεί με τεχνικζσ
απεικόνιςθσ : B-Mode, M-mode,
παλμικοφ και υψθλά παλμικοφ
Doppler (PW, HiPRF), εγχρϊμου
Doppler (CFM), Power Doppler /
Energy Doppler / Colour Angio,
αρμονικισ απεικόνιςθσ χωρίσ
ςκιαγραφικά (Tissue Harmonic) και
Pulse Subtraction / Pulse Inversion /
Phase Inversion, αρμονικισ
απεικόνιςθσ με ςκιαγραφικά (να
προςφερκεί κατ’επιλογι) και ζγχρωμο
Doppler απεικόνιςθσ τθσ κίνθςθσ και
τθσ ταχφτθτασ των ιςτϊν του
μυοκαρδίου (Doppler Tissue Imaging /
Tissue Velocity Imaging) (να
προςφερκεί προσ επιλογι).>>
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12

12. Πλεσ οι κεφαλζσ να διακζτουν
πολλαπλζσ ςυχνότθτεσ για τθν
απεικόνιςθ δφο διαςτάςεων (2D),
αρμονικϊν ςυχνοτιτων κακϊσ να
αλλάηουν ςτθν απεικόνιςθ εγχρϊμου
και φαςματικοφ Doppler. Να
αναφερκοφν αναλυτικά οι διακζςιμεσ
ςυχνότθτεσ.

13

13. Να διακζτει εφροσ θχοβολων
κεφαλϊν από 2 ζωσ 18 Mhz για τθν
κάλυψθ όλων ηθτοφμενων κλινικϊν
εφαρμογϊν.

14

14. Να διακζτει πολλαπλά ηεφγθ
μετριςεων (calipers) τουλάχιςτον 8.

15

15. Να διακζτει τουλάχιςτον 7 ςθμεία
εςτίαςθσ (Focus points) ι τουλάχιςτον
3 ηϊνεσ εςτίαςθσ (Focal zones).

16

16. Να διακζτει υψθλό δυναμικό
εφροσ (Dynamic range) τουλαχιςτον
250 db .

17

17. Να διακζτει ςυνκετικι
απεικονιςτικι τεχνικι εκπομπισ και
λιψθσ δεδομζνων υπό διαφορετικζσ
γωνίεσ ςάρωςθσ και δυνατότθτα
απεικόνιςισ τουσ ςε πραγματικό
χρόνο (Real Time Compound Imaging).
Θ τεχνικι αυτι να λειτουργεί με το
ςφνολο των θχοβόλων κεφαλϊν τθσ
ηθτοφμενθσ ςφνκεςθσ και ςε
ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ
απεικόνιςθσ B-mode, ζγχρωμου και
φαςματικoφ Doppler και να
ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το
πάτθμα ενόσ πλικτρου. Να
αναφζρεται ο αρικμόσ των γωνιϊν
ςάρωςθσ

18

18. Να διακζτει τεχνικι επεξεργαςίασ
εικόνασ ςε επίπεδο pixel για τθ
μείωςθ του κορφβου και τθν αφξθςθ
τθσ ευκρίνειασ των απεικονιηομζνων
ιςτϊν. Θ τεχνικι αυτι να λειτουργεί
με το ςφνολο των θχοβόλων κεφαλϊν
τθσ ηθτοφμενθσ ςφνκεςθσ και ςε
ςυνδυαςμό με τισ τεχνικζσ
απεικόνιςθσ B-mode, ζγχρωμου και
φαςματικoφ Doppler και να
ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το
πάτθμα ενόσ πλικτρου.
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19

19. Να διακζτει ςτθ βαςικι ςφνκεςθ
τεχνικι μελζτθσ τθσ ελαςτικότθτασ
των ιςτϊν (Ελαςτογραφία), με
δυνατότθτα εξαγωγισ ποςοτικϊν
δεδομζνων. Θ τεχνικι αυτι να
δφναται να λειτουργιςει ςε κεφαλζσ
απεικόνιςθσ επιφανειακϊν οργάνων
,κακϊσ και ςε κεφαλζσ ενδοκολπικζσ /
διορκικζσ ςε ςυνδυαςμό με τθν
τεχνικι απεικόνιςθσ B-mode και να
ενεργοποιείται κατά βοφλθςθ με το
πάτθμα ενόσ πλικτρου. Να
αναφερκοφν οι θχοβόλεσ κεφαλζσ
προσ αξιολόγθςθ.

20

20. Να διακζτει ςφςτθμα μεγζκυνςθσ
τθσ εικόνασ ςε πραγματικό χρόνο

21

21. Να διακζτει ενςωματωμζνθ ςτθ
βαςικι μονάδα τεχνικι τριςδιάςτατθσ
(3D) απεικόνιςθσ, θ οποία να
λειτουργεί με τισ ίδιεσ κεφαλζσ τθσ
διςδιάςτατθσ απεικόνιςθσ. Από τθν
3D εικόνα προκφπτει εξαγωγι
διςδιάςτατων προβολϊν (τομϊν) και
ςτα τρία επίπεδα. Να δζχεται προσ
επιλογι τεχνικι ογκομετρικισ
απεικόνιςθσ πραγματικοφ χρόνου (4D)
με τθ χριςθ εξειδικευμζνων
τριςδιάςτατων θχοβολζων.

22

22. Να διακζτει τεχνικι
τραπεηοειδοφσ απεικόνιςθσ
(Trapezoid scan ) για τθν εφαρμογι
μεγαλφτερου πεδίου εικόνασ κατά τθν
διενζργεια εξετάςεων.

23

23. Να διακζτει cine loop με μεγάλο
αρικμό πλαιςίων τόςο ςτθν ζγχρωμθ
όςο και ςτθν αςπρόμαυρθ απεικόνιςθ
κακϊσ και μνιμθ κυματομορφϊν MMode και Doppler 45 sec τουλάχιςτον.
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24

24. Να διακζτει εφαρμογζσ
λογιςμικοφ για τθν κάλυψθ των
απαιτιςεων όλων των ειδικοτιτων
(Γενικισ Ακτινολογίασ, Αγγειολογίασ,
Ραιδιατρικισ, Ουρολογίασ,
Καρδιολογίασ, Γυναικολογίασ Μαιευτικισ, Μυοςκελετικϊν
εφαρμογϊν, Επιφανειακϊν Οργάνων,
Διενζργειασ Βιοψιϊν). Να διακζτει
πακζτα μετριςεων και υπολογιςμϊν
για όλεσ τισ ανωτζρω εφαρμογζσ.

25

25. Να διακζτει δυνατότθτα
ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ, ςε
πραγματικό χρόνο, δεδομζνων BMode, ζγχρωμου Doppler και
παλμικοφ Doppler (Triplex Mode)ςτισ
κεφαλζσ τθσ βαςικισ ςυνκεςθσ.

26

26. Να διακζτει δυνατότθτα
ταυτόχρονθσ διπλισ και πραγματικοφ
χρόνου απεικόνιςθσ B-mode/B-mode
+ CFM για ταυτόχρονθ αξιολόγθςθ τθσ
εικόνασ με και χωρίσ ζγχρωμο
Doppler.

27

27. Να διακζτει ςφςτθμα
αρχειοκζτθςθσ και διαχείριςθσ
κλινικϊν εικόνων αςκενοφσ ςε βάςθ
δεδομζνων, για τιρθςθ πλιρουσ
αρχείου εξετάςεων. Για το ςκοπό
αυτό να περιλαμβάνει ενςωματωμζνα
ςτθ βαςικι μονάδα, ςκλθρό δίςκο
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 500 GB,
οδθγό DVD/CD - RW και USB Flash
drive, των οποίων θ λειτουργία να
γίνεται από το πλθκτρολόγιο του
υπερθχοτομογράφου. Να ζχει
δυνατότθτα αποκικευςθσ loops τόςο
αςπρόμαυρων όςο και εγχρϊμων
εικόνων. Πλεσ οι εικόνεσ να μποροφν
να αναπαραχκοφν ςε περιβάλλον
προςωπικοφ υπολογιςτι χωρίσ τθν
ανάγκθ εγκατάςταςθσ εξειδικευμζνου
λογιςμικοφ.
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28

28. Να διακζτει ενςωματωμζνο
πρωτόκολλο FULL DICOM 3.0 για
αποςτολι, ανάκτθςθ και επεξεργαςία
διςδιάςτατων και ογκομετρικϊν
εικόνων μζςω δικτφου. Να
καλφπτονται υποχρεωτικά τα
πρωτόκολλα Print, Storage, Modality
Worklist, Structured reporting,
Performed Procedure Step. Να είναι
ζτοιμό για ςφνδεςθ μελλοντικά ςε
ςυςτιματα PACS και RIS .

29

29. Να διακζτει δυνατότθτα
αυτόματθσ και ςυνεχοφσ
βελτιςτοποίθςθσ τθσ εικόνασ ςε
πραγματικό χρόνο (φωτεινότθτα ,
αντίκεςθ , ομοιομορφία κ.ά
παραμζτρων).

30

30. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου
220V/50Hz και να πλθρεί τισ Διεκνείσ
προδιαγραφζσ αςφαλοφσ λειτουργίασ.

31

31. Ρζραν των παραπάνω, να
αναφερκοφν και να τεκμθριωκοφν
όλεσ οι λοιπζσ δυνατότθτεσ του
προςφερόμενου μθχανιματοσ ι των
μερϊν αυτοφ, προκειμζνου να
αξιολογθκοφν.

32

32. Να ςυνταχκεί πλιρεσ φφλλο
ςυμμόρφωςθσ για τα προςφερόμενα
ςυςτιματα και όλα τα αναγραφόμενα
να αποδεικνφονται από τα επίςθμα
ξενόγλωςςα φυλλάδια ( όχι
φωτοτυπίεσ ) ι επίςθμεσ βεβαιϊςεισ
του καταςκευαςτικοφ οίκου για ότι
δεν αναγράφεται ςτα ξενόγλωςςα
φυλλάδια.

33

33. Να επιςυναφκεί (με ποινι
αποκλειςμοφ) αντίγραφο του
πιςτοποιθτικοφ CE mark για το
προςφερόμενο μθχάνθμα που να
περιλαμβάνει αναλυτικά όλεσ τισ
επεκτάςεισ και τισ θχοβόλεσ κεφαλζσ
του ςυςτιματοσ.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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34

34. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ
Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα ι
νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα από
τον Οργανιςμό που τα εξζδωςε.
ΣΥΝΘΕΣΘ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΟΣ
Να προςφερκεί ςε ενιαία τιμι
προςφοράσ ο ηθτοφμενοσ
υπερθχοτομογράφοσ με τθν
ακόλουκθ ςφνκεςθ:
1.

1

Βαςικι διαγνωςτικι μονάδα θ
οποία να διακζτει όλα τα
προθγοφμενα απαιτοφμενα
λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτθριςτικά.

2

2. Ψθφιακό αρχείο αςκενϊν
,διαχείριςθ φακζλων αςκενϊν
,επεξεργαςία ,μελζτθ , μετριςεισ και
υπολογιςμοφσ
3.

3

Θχοβόλο Linear θλεκτρονικισ
ςάρωςθσ multifrequency για
αγγειολογικζσ εξετάςεισ κακϊσ και
μικρϊν και επιφανειακϊν οργάνων,
ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο εφροσ
από 5.0 ζωσ 10.0 MHz. περίπου.
4.

4

Θχοβόλο Linear θλεκτρονικισ
ςάρωςθσ multifrequency για
αγγειολογικζσ εξετάςεισ κακϊσ και
μικρϊν και επιφανειακϊν οργάνων,
μαλακϊν μορίων και μαςτοφ
κεντρικϊν ςυχνοτιτων λειτουργίασ
ςτο εφροσ από 7.0 ζωσ 15.0 ΜHz
περίπου με δυνατότθτα
ελαςτογραφίασ.
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5

6

Θχοβόλο Convex θλεκτρονικισ
ςάρωςθσ multifrequency για
ακτινολογικζσ εξετάςεισ, άνω κάτω
κοιλίασ μαιευτικισ/γυναικολογίασ
κακϊσ και ουρολογικζσ, κεντρικϊν
ςυχνοτιτων λειτουργίασ ςτο εφροσ
από 2.0 ζωσ 5.0 MHz περίπου.
6.

Ζγχρωμοσ εκτυπωτισ Laser
(εκτφπωςθ Α4).

7.

Αςπρόμαυρο video printer

7
8

8.

On-line UPS.

9

9. Ο υπερθχοτομογράφοσ να
ςυνοδεφονται απαραίτθτα από το
operation manual ςτα Ελλθνικά, το
service manual πλιρεσ (με τα
κυκλϊματα και part list) και
οποιωνδιποτε κωδικό πρόςβαςθσ ςε
όλα τα μενοφ.

10

10. Επιπλζον να προςφερκοφν προσ
επιλογι όλεσ οι θχοβόλεσ κεφαλζσ και
όλεσ οι ηθτοφμενεσ προσ επιλογι
επεκτάςεισ που περιγράφονται ςτθν
παράγραφο των λειτουργικϊν και
τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν.

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
03) ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΝΕΟΥ Μ.Τ.Ν.
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

1

1. Το υπό προμικεια ςυγκρότθμα
επεξεργαςίασ νεροφ αντίςτροφθσ
όςμωςθσ τφπου άμεςθσ τροφοδοςίασ
(on-line), κα πρζπει να είναι πλιρεσ,
ςφγχρονθσ οπωςδιποτε τεχνολογίασ
και να περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτθτα εξαρτιματα και
ςυςκευζσ.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ
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2

2. Οι προδιαγραφζσ ςχεδιαςμοφ
ςυςκευϊν κα είναι ςυμβατζσ με τθν
Υπουργικι Απόφαςθ ΔΥ8/Β/01449727/26-04-2010 (προδιαγραφζσ
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων των κφριων τμθμάτων
νοςοκομείων § 2-6, φδρευςθαποχζτευςθ ςυςκευϊν
αιμοκάκαρςθσ.

3

3. Θ κυρίωσ επεξεργαςία να
βαςίηεται ςε ςυγκρότθμα δφο εν
ςειρά ςυςκευϊν αντίςτροφθσ
όςμωςθσ, το οποίο να λειτουργεί κατά
τρόπο τζτοιο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται
θ αδιάλειπτθ τροφοδοςία τθσ
Μονάδασ με νερό ακόμθ και ςε
περίπτωςθ πλιρουσ αδυναμίασ
λειτουργίασ του πρϊτου ι του
δεφτερου ςταδίου αντίςτροφθσ
όςμωςθσ.

4.

4

Το παραγόμενο νερό κα είναι
κατάλλθλο για ςυςκευζσ
αιμοκάκαρςθσ με μζγιςτεσ
περιεκτικότθτεσ ςε ουςίεσ ςφμφωνα
με τα πρότυπα, κατά ςειρά
προτεραιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ
ζνωςθσ και τθσ ΑΑΜΙ και κα είναι
ςφμφωνο με το ISO 13959/15-04-2009
(water for haemodialysis and related
therapies). Το παραγόμενο νερό κα
διανζμεται ON-LINE ςε ςωλθνϊςεισ
διανομισ τφπου κλειςτοφ βρόγχου. Θ
πίεςθ ςτο κφκλωμα διανομισ πρζπει
να ρυκμίηεται αυτόματα ςε
επικυμθτά όρια, ανεξαρτιτωσ τθσ
κατανάλωςθσ.
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5

5. Τα εξαρτιματα του ςυςτιματοσ
επεξεργαςίασ νεροφ κα προζρχονται
από τον ίδιο προμθκευτι και κα
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά,
που κα ζχουν εκδοκεί από αρμόδιο
κοινοποιθμζνο οργανιςμό (θ
αρμοδιότθτα του οργανιςμοφ κα
αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό),
που κα βεβαιϊνουν ότι είναι
ςφμφωνα με τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ
για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

6

6. Θ Μονάδα Τεχνθτοφ Νεφροφ,
είναι 14 κλινϊν, ςφμφωνα με το
ςυνθμμζνο ςχζδιο, αλλά κα γίνει
πρόβλεψθ για επζκταςι τθσ κατά μία
κλίνθ ακόμα (ςυνολικά 15 κλίνεσ). Θ
μονάδα κα λειτουργεί με το 40% των
κλινϊν ςε διαδικαςία «on line»
αιμοκάκαρςθσ. Για να εξαςφαλιςκεί
θ απαραίτθτθ παροχι, ςτισ ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ ςτθ περιοχι τθσ
Καςτοριάσ και κατά τθν λειτουργία
πλυςίματοσ, θ πρϊτθ μονάδα
αντίςτροφθσ όςμωςθσ κα εξαςφαλίηει
παροχι ≥1.260 lit/h, κερμοκραςίασ
του νεροφ ειςόδου ςτουσ 4°C, (Θα
υποβλθκοφν ςχετικοί υπολογιςμοί για
τθν τεκμθρίωςθ αυτισ τθσ
ικανότθτασ). Θ δεφτερθ μονάδα
αντίςτροφθσ όςμωςθσ κα εξαςφαλίηει
παροχι ≥900lit/h, κερμοκραςίασ του
νεροφ ειςόδου ςτουσ 4°C, (Θα
υποβλθκοφν ςχετικοί υπολογιςμοί για
τθν τεκμθρίωςθ αυτισ τθσ
ικανότθτασ). Το ςυγκρότθμα κα
εγκαταςτακεί ςτον χϊρο που
αναφζρεται ωσ «Αποκικθ» ςτο
ςχζδιο, με τισ δεξαμενζσ να
εγκακίςτανται ςτον χϊρο που
καταλαμβάνουν οι υφιςτάμενεσ. Στον
χϊρο εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ,
οι ςωλθνϊςεισ κα εγκαταςτακοφν ςε
κανάλια διάβαςθσ για τθν προςταςία
τουσ, κα υπάρχει δε, διάταξθ
απομόνωςθσ και παράκαμψθσ των
δεξαμενϊν νεροφ. Θα υπάρξει
πρόβλεψθ για εξαςφάλιςθ διαδρόμου
πλάτουσ 1.2 μ, από τθν πόρτα ειςόδου
μζχρι το χϊρο του υφιςτάμενου
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ςυγκροτιματοσ, που κα λειτουργιςει
ςαν αποκικθ. Ρρζπει να λθφκεί
υπόψθ ότι οι εργαςίεσ αυτζσ δεν κα
πρζπει να διαταράξουν τθ λειτουργία
τθσ μονάδασ. Είναι απαραίτθτθ θ
επίςκεψθ, για ζλεγχο του χϊρου
εγκατάςταςθσ, προ τθσ κατάκεςθσ
προςφοράσ.

7

7. Το ςυγκρότθμα κα πρζπει να
παραδοκεί πλιρεσ και ςε αςφαλι
λειτουργία, με τισ ςωλθνϊςεισ
διανομισ του, ϊςτε το παραγόμενο
νερό από το ςφςτθμα να τροφοδοτεί
το υφιςτάμενο δίκτυο διανομισ, ςτθν
ζξοδο του χϊρου επεξεργαςίασ, χωρίσ
καμία επιπλζον επιβάρυνςθ για το
Νοςοκομείο και το απαιτοφμενο
κόςτοσ για τθν εγκατάςταςι του κα
πρζπει να εμπεριζχεται ςτθν τιμι
προςφοράσ.

8

8.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
εγκατάςταςθσ κα πρζπει να γίνει
αποςτείρωςθ ολόκλθρου του δικτφου
διανομισ επεξεργαςμζνου νεροφ τθσ
μονάδασ, ϊςτε να ακολουκιςει θ
ομαλι και αςφαλισ λειτουργία τθσ
μονάδασ. Επίςθσ να υπάρχει
δυνατότθτα περιοδικισ
αποςτείρωςθσ όλου του δικτφου και
να διακζτει δειγματολιπτεσ, με
ενςωματωμζνο αποςτειροφμενο
ακροδζκτθ και κφλακα
απολυμαντικοφ διαλφματοσ, για
περιςυλλογι νεροφ (για χθμικι και
μικροβιολογικι ανάλυςθ), οι οποίοι
κα είναι τοποκετθμζνοι μετά από τα
φίλτρα φυςιγγίων, μετά από τθν
πρϊτθ ςυςκευι αντίςτροφθσ
όςμωςθσ και μετά τθν δεφτερθ
ςυςκευι αντίςτροφθσ όςμωςθσ.

9

9.
Οι δεξαμενζσ νεροφ κα ζχουν
πρόβλεψθ για πλιρθ εκκζνωςθ και
αποφυγι ςτάςιμου νεροφ,
(διαμόρφωςθ πυκμζνα, υπερφψωςθ
και τροφοδοςία μονάδασ από το
κατϊτερο ςθμείο)
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10. Θα εγκαταςτακοφν, για τισ
απαιτοφμενεσ παροχζσ, επιπλζον τθσ
ανωτζρω ςχετικισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ ςχεδιαςμοφ ΜΤΝ:
· ζνα μθχανικό φίλτρο πριν τισ
δεξαμενζσ, από υλικό μθ διαβρϊςιμο
με ικανότθτα κατακράτθςθσ 20 μ,

10

· πλιρθσ μονάδα υπεριϊδουσ
αποςτείρωςθσ (U.V.), 254 Nm,
κατάλλθλθσ παροχισ, για το
παραγόμενο νερό (ζξοδοσ 2θσ
μονάδασ αντίςτροφθσ όςμωςθσ)
ανοξείδωτθσ καταςκευισ,
(Ρεριλαμβάνεται ωρομετρθτισ
λειτουργίασ, διάταξθ παράκαμψθσ,
θλεκτρικόσ πίνακασ ελζγχου). Θ
μονάδα υπεριϊδουσ αποςτείρωςθσ
(U.V.), κα λειτουργεί, με
αυτοματιςμό, παράλλθλα με τθν
λειτουργία τθσ μονάδασ
επεξεργαςίασ, θ οποία κα ζχει
δυνατότθτα χρονικοφ
προγραμματιςμοφ τθσ λειτουργίασ
τθσ.
· ςυγκρότθμα φίλτρων μικροβίων
0,2 μ., δφο τεμαχίων, παράλλθλα
τοποκετθμζνων, από τα οποία το ζνα
εφεδρικό.
· Ρλιρωσ αυτοματοποιθμζνο
δοςομετρικό ςφςτθμα χλωρίωςθσ
νεροφ ειςόδου, ελεγχόμενο από
κατάλλθλο υδρομετρθτι, το οποίο
περιλαμβάνει δοχεία αποκικευςθσ
υποχλωριϊδουσ και υλικά ςφνδεςθσ
11. Στθν προςφορά, εκτόσ των
ανωτζρω, κα περιλαμβάνεται
οπωςδιποτε το κόςτοσ:

11

· για τθν απεγκατάςταςθ του παλαιοφ
ςυςτιματοσ επεξεργαςίασ νεροφ,
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· για τισ απαιτοφμενεσ αποςτειρϊςεισ
του ςυνόλου του δικτφου τθσ μονάδασ
με τισ απαραίτθτεσ πιςτοποιιςεισ για
παράδοςθ ςε αςφαλι λειτουργία,
που κα περιλαμβάνει ποιοτικό ζλεγχο
του παραγόμενου νεροφ, με επίπεδα
τοξικϊν χθμικϊν, θλεκτρολυτϊν και
ιχνοςτοιχείων ςε μζγιςτεσ ποςότθτεσ
όπωσ αναγράφονται ςτουσ πίνακεσ 1
και 2 του διεκνοφσ προτφπου ISO
13959 /15-4-2009 “Water for
Haemodialysis and related therapies”

· για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ
(γιατρϊν – χειριςτϊν) τθσ ΜΤΝ και τθσ
Τεχνικισ Υπθρεςίασ.

12

12. Ο Ανάδοχοσ κα ολοκλθρϊςει το
ςφνολο των εργαςιϊν προμικειασ,
αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ και
παράδοςθσ ςε λειτουργία εντόσ 2
εβδομάδων ι 14 εργάςιμων θμερϊν,
με πλιρθ ςειρά ςχεδίων
εγκατάςταςθσ και επεξθγθματικϊν
διαγραμμάτων (Υδραυλικϊν και
Θλεκτρικϊν).

13

13. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον
διετισ από τθν παράδοςθ του
ςυγκροτιματοσ ςε κατάςταςθ
πλιρουσ λειτουργίασ και θ
διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν
εγγυθμζνθ για δζκα τουλάχιςτον ζτθ
με τθν διακεςιμότθτά τουσ εντόσ
24ϊρου από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ
του Νοςοκομείου.
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14

14. Τα τεχνικά κ.λπ. χαρακτθριςτικά
που κα υποβλθκοφν, κα
περιλαμβάνουν απαραίτθτα τεχνικι
περιγραφι και φφλλο ςυμμόρφωςθσ
ςτισ απαιτιςεισ τθσ Υπουργικισ
Απόφαςθσ ΔΥ8/ Β/014-49727/26-042010 (προδιαγραφζσ
θλεκτρομθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων των κφριων τμθμάτων
νοςοκομείων § 2-6, φδρευςθαποχζτευςθ ςυςκευϊν
αιμοκάκαρςθσ, τα οποία κα πρζπει να
τεκμθριωκοφν με αντίςτοιχα
prospectus για να αξιολογθκοφν.

15

15. Να κατατεκεί λεπτομερζσ
διάγραμμα ροισ του ςυγκροτιματοσ
κακϊσ και τεχνικά εγχειρίδια των
ςυςκευϊν, ϊςτε να γίνει αντιλθπτι θ
ςυμπεριφορά του ςε όλεσ τισ φάςεισ
λειτουργίασ του.

16

16. Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ
κα υποβάλει πιςτοποιθτικό ότι τθρεί
τισ αρχζσ και τισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ για τθν ορκι πρακτικι
διανομισ ιατροτεχνολογικϊν
προϊόντων που κα ζχει εκδοκεί από
αρμόδιο κοινοποιθμζνο οργανιςμό ( θ
αρμοδιότθτα του οργανιςμοφ κα
αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό)

17

17. Τόςο ο προμθκευτισ, όςο και ο
καταςκευαςτισ κα πρζπει να
διακζτουν ISO 9001 και 14001 που να
αφοροφν τθν παραγωγι και τθν
εξυπθρζτθςθ μετά τθν πϊλθςθ
μθχανθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ, τα
οποία κα ςυνοδεφουν τον φάκελο τθσ
τεχνικισ προςφοράσ επί ποινι
αποκλειςμοφ.
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18

18. Ο χρόνοσ εγγφθςθσ καλισ
λειτουργίασ κα είναι τουλάχιςτον
διετισ από τθν παράδοςθ του
ςυγκροτιματοσ ςε κατάςταςθ
πλιρουσ λειτουργίασ και θ
διαςφάλιςθ παροχισ ανταλλακτικϊν
εγγυθμζνθ για δζκα τουλάχιςτον ζτθ
με τθν διακεςιμότθτά τουσ εντόσ
24ϊρου από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ
του Νοςοκομείου. Κατά τθ διάρκεια
εγγφθςθσ, το Νοςοκομείο δεν κα
ευκφνεται για καμία βλάβθ του
ςυγκροτιματοσ προερχόμενθ από τθ
ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν
κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για
τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά
κ.λπ. εκτόσ των αναλωςίμων.

19

19. Επιςθμαίνεται ότι κάκε απόκλιςθ
από τισ παραπάνω προδιαγραφζσ και
τα μεγζκθ τουσ κα ςυνιςτά λόγο
αποκλειςμοφ και απόρριψθσ του
προτεινόμενου, από τον
διαγωνιηόμενο, ςυγκροτιματοσ από
το Νοςοκομείο

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
04) ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΩΛΘΝΑΙΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

1

1.
Θ φυγόκεντροσ να είναι
επιτραπζηια, κατάλλθλθ για κλινικζσ
και ερευνθτικζσ εφαρμογζσ,
τελευταίασ τεχνολογίασ (να
αναφερκεί το ζτοσ πρϊτθσ
κυκλοφορίασ), καινοφρια, ελεγχόμενθ
από μικροχπολογιςτι.

2

2.
Να αναφερκοφν προσ
αξιολόγθςθ οι διαςτάςεισ, το βάροσ
και θ κατανάλωςθ (VA).

3

3.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Να είναι χωρθτικότθτασ 4x100
ml τουλάχιςτον.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 106

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19
4

5

4.
Επιλογι ταχφτθτασ
φυγοκζντρθςθσ και χρόνου
φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκοφν οι
επιλογζσ προσ αξιολόγθςθ.
5.

Να διακζτει επιλογι ςυντόμων
φυγοκεντριςεων

6

6.
Να ζχει ψθφιακζσ ενδείξεισ
ςτθν οκόνθ τθσ ταχφτθτασ ςε RPM ι G
(RCF), προγράμματοσ και χρόνου
φυγοκζντρθςθσ.

7

7.
Να ςυνοδεφεται από
οριηόντια κεφαλι, κικεσ και
μετατροπείσ, μζγιςτθσ ταχφτθτασ
τουλάχιςτον 4.000 RPM ικανι να
επιτφχει τουλάχιςτον 2650XG, με
υποδοχείσ για ςυνολικι
φυγοκζντρθςθ τουλάχιςτον 24
ςωλινων αίματοσ 5-7ml (διαςτάςεων
ζωσ 13 x 116mm). Να υπάρχει θ
δυνατότθτα να δεχτεί και ςωλθνάρια
ουρϊν 14ml (διαςτάςεων ζωσ 18 x
124mm)

8

8.
Θ ίδια κεφαλι να δζχεται
υποδοχείσ/καλάκια για διαφόρων
τφπων ςωλθναρίων από 2 ml ζωσ 100
ml.

9

9.
Τα προςφερόμενα δοχεία να
περιλαμβάνουν καπάκια βιολογικισ
αςφάλειασ για τον περιοριςμό τθσ
μόλυνςθσ ςε περίπτωςθ κραφςθσ των
ςωλθναρίων. Τα καπάκια να είναι
εφκολα ςτθ χριςθ και να ανοίγουν με
το χζρι του χειριςτι χωρίσ χριςθ
εργαλείων

10

10. Να ζχει τθ δυνατότθτα
υποδοχισ διαφόρων οριηοντίων και
γωνιακϊν κεφαλϊν για διαφόρων
μεγεκϊν ςωλθνάρια. Οι κεφαλζσ να
αλλάηουν εφκολα από το χριςτθ κατά
προτίμθςθ χωρίσ εργαλεία και με
αυτόματο κλείδωμα.

11

11. Να ζχει επιλογι από αυτόματα
προγράμματα επιτάχυνςθσ και
επιβράδυνςθσ.

12

12. Να ζχει ανιχνευτι
ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων.
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13

13. Να ζχει ςφςτθμα αςφαλείασ,
που δεν επιτρζπει τθ λειτουργία τθσ
φυγοκζντρου με ανοικτό κάλυμμα,
οφτε το άνοιγμα του καπακιοφ κατά
τθ λειτουργία.

14

14. Να διακζτει προγράμματα
φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκεί ο
αρικμόσ προσ αξιολόγθςθ.

15

16

17
18

15.

Ακόρυβθ λειτουργία, λιγότερο
από 63 dB

16. Να διακζτει πρόγραμμα
αυτοδιάγνωςθσ με οπτικοακουςτικό
alarm και διακοπι ςε περίπτωςθ
ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων, ανοικτισ
πόρτασ, θλεκτρονικϊν προβλθμάτων,
κλπ.
17.
18.

Να διακζτει ανοξείδωτο κάλαμο
και κάδο.
Να λειτουργεί χωρίσ ψικτρεσ
ςτα 220V/50Hz.

19

19. Να αναφερκοφν τα επιπλζον
των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν
τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.

20

20. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει
να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο
Λειτουργίασ (Operation Manual), το
Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service
Manual, part list) του καταςκευαςτι
πλιρεσ και όλουσ τουσ κωδικοφσ
πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
21.

21

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ
τουλάχιςτον και επάρκεια
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ.

22

22. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, κλπ).

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
05) ΦΥΓΟΚΕΝΤΟΣ ΣΑΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ( 48 ) ΘΕΣΕΩΝ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

1

1.
Να είναι επιτραπζηια,
εργαςτθριακι φυγόκεντροσ,
τελευταίασ τεχνολογίασ(να αναφερκεί
το ζτοσ πρϊτθσ κυκλοφορίασ),
καινοφρια, ελεγχόμενθ από
μικροχπολογιςτι.

2

2.
Να αναφερκοφν προσ
αξιολόγθςθ οι διαςτάςεισ, το βάροσ
και θ κατανάλωςθ (VA).

3

3.
Να είναι χωρθτικότθτασ 4x400
ml περίπου, να αναπτφςςει μζγιςτθ
ταχφτθτα 15.000 RPM περίπου και
μζγιςτθ δφναμθ φυγοκζντρθςθσ
περίπου 25.000 XG, αναλόγωσ
κεφαλισ.

4

4.
Επιλογι ταχφτθτασ
φυγοκζντρθςθσ και χρόνου
φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκοφν οι
επιλογζσ προσ αξιολόγθςθ.

5

5.
Να ζχει ψθφιακζσ ενδείξεισ
ςτθν οκόνθ τθσ ταχφτθτασ ςε RPM ι G
(RCF), προγράμματοσ και χρόνου
φυγοκζντρθςθσ.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

6.

6

Να ςυνοδεφεται από οριηόντια
κεφαλι, κικεσ και μετατροπείσ,
μζγιςτθσ ταχφτθτασ περίπου 5.000
RPM ικανι να επιτφχει περίπου
4600XG, με υποδοχείσ για ςυνολικι
φυγοκζντρθςθ τουλάχιςτον 50 απλϊν
ςωλινων 10-15 ml διαςτάςεων
15χ113 και άλλων διαςτάςεων
ςωλινων αναλόγωσ υποδοχζα.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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7

7.
Να ζχει τθ δυνατότθτα
υποδοχισ διαφόρων οριηοντίων και
γωνιακϊν κεφαλϊν για διαφόρων
μεγεκϊν ςωλθνάρια. Οι κεφαλζσ να
αλλάηουν εφκολα από το χριςτθ κατά
προτίμθςθ χωρίσ εργαλεία και με
αυτόματο κλείδωμα.
8.

Να ζχει επιλογι από αυτόματα
προγράμματα επιτάχυνςθσ και
επιβράδυνςθσ.

8

9

9.
Να ζχει ανιχνευτι
ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων.

10

10. Να ζχει ςφςτθμα αςφαλείασ,
που δεν επιτρζπει τθ λειτουργία τθσ
φυγοκζντρου με ανοικτό κάλυμμα,
οφτε το άνοιγμα του καπακιοφ κατά
τθ λειτουργία. Να διακζτει καπάκι
είτε θ κεφαλι, είτε τα καλάκια τθσ
κεφαλισ, ϊςτε να απομονϊνεται ο
χϊροσ φυγοκζντρθςθσ από τον
εξωτερικό χϊρου του κάδου.

11

11. Να διακζτει προγράμματα
φυγοκζντρθςθσ. Να αναφερκεί ο
αρικμόσ προσ αξιολόγθςθ.

12

12. Ακόρυβθ λειτουργία, λιγότερο
από 63 dB.ςτθν μζγιςτθ ταχφτθτα.

13

13. Να διακζτει πρόγραμμα
αυτοδιάγνωςθσ με οπτικοακουςτικό
alarm και διακοπι ςε περίπτωςθ
ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων, ανοικτισ
πόρτασ, θλεκτρονικϊν προβλθμάτων,
υπζρβαςθ ταχφτθτασ, επιλογι
γλωςςϊν, κλπ.

14
15

16

14.

Να διακζτει κάλαμο και κάδο
από ανοξείδωτο χάλυβα.

15.

Να λειτουργεί χωρίσ ψικτρεσ
ςτα 220V/50Hz.

16. Να αναφερκοφν τα επιπλζον
των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν
τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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17

17. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει
να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο
Λειτουργίασ (Operation Manual), το
Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service
Manual, part list) του καταςκευαςτι
πλιρεσ και όλουσ τουσ κωδικοφσ
πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
18.

18

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ
τουλάχιςτον και επάρκεια
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ.

19

19. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, κλπ).

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
06) ΡΟΛΥΘΟΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

1

1.
Θ πολυκρόνα - κλίνθ να είναι
κατάλλθλθ για τθν κάλυψθ αναγκϊν
ςε χϊρουσ αιμοδοςίασ και
αιμαφαίρεςθσ

2

2.

Να είναι ςτζρεασ καταςκευισ,
πολφ ανκεκτικι, εφκολα
ςυντθροφμενθ.

3

3.
Να είναι ςτακερι με
ανατομικό ςχιμα. Ο ςκελετόσ τθσ
προςφερόμενθσ πολυκρόνασ να ζχει
καμπυλοειδι μορφι (ςιγμοειδι) θ
οποία να παίρνει το ςχιμα του
ανκρωπίνου ςϊματοσ και να είναι
καταςκευαςμζνοσ από ανοξείδωτο
χάλυβα.
4.

4

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

Να είναι κατάλλθλο και για
δότεσ μεγάλου βάρουσ και
διαςτάςεων.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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5

5.
Να ζχει μθχανιςμό
ανακλίςεων. Ο μθχανιςμόσ
ανακλιςεων να επιτρζπει τθν αλλαγι
τθσ κζςθσ κλίςθσ τθσ πολυκρόνασ ςε
διάφορεσ κζςεισ. Από απλι ανάνθψθ
μζχρι Trendelenburg.
6.

6

Θ επιφάνεια τθσ πολυκρόνασ,
το ςτιριγμα τθσ κεφαλισ και οι
βραχίονεσ να αποτελοφνται από
πυκνό αφρολζξ, φορμαριςμζνο ςε
φφαςμα και καλυμμζνο με
ταπετςαρία βινυλίου αρίςτθσ
ποιότθτασ και αντοχισ.
Καταςκευαςμζνο από
αντιβακτθριδιακό υλικό ζτςι ϊςτε να
αποςτειρϊνεται εφκολα και χωρίσ να
καταςτρζφεται.

7

7.
Να φζρει δφο ςτθρίγματα
βραχιόνων πλάτουσ από 15 –20 cm
περίπου.

8

8.
Οι βραχίονεσ να
περιςτρζφονται περί του άξονά τουσ
μζχρι 180ο περίπου, κακϊσ επίςθσ
ρυκμίηονται και κακ’ φψοσ.

9

9.
Οι βραχίονεσ να ζχουν μεγάλο
πλάτοσ και φάρδοσ, ϊςτε ο δότθσ να
ςτθρίηεται άνετα ςε αυτοφσ

10

10. Το κινθτό τμιμα τθσ
πολυκρόνασ «αιωροφμενο» να είναι
τοποκετθμζνο ςε ςκελετό ςτακερισ
καταςκευισ.

11

11. Το «αιωροφμενο» τμιμα να
κινείται πάνω με περιςτροφικι
διάταξθ πάνω ςτθ ςτακερι βάςθ τθσ
πολυκρόνασ.

12

12. Θ κίνθςθ τθσ πολυκρόνασ να
εξαςφαλίηεται μζςω καλωδιακοφ
τθλεχειριςτθρίου. Με τθν πίεςθ ενόσ
διακόπτθ ο θλεκτροκίνθτοσ
μθχανιςμόσ να κζτει το δότθ ςε
διάφορεσ κζςεισ.

13

13. Να ζχει μικοσ 140-150 cm (από
το κεφαλάρι μζχρι το υποπόδιο ςε
ευκεία), πλάτοσ 98cm (μαηί με τουσ
βραχίονεσ) και φψοσ ςθμείου
κακίςματοσ τουλάχιςτον 60cm.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 112

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19
14

14. Να αναφερκοφν τα επιπλζον
των απαιτοφμενων προδιαγραφϊν
τεχνικά χαρακτθρίςτθκα για να
αξιολογθκοφν.

15

15. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει
να ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο
Λειτουργίασ (Operation Manual), το
Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service
Manual, part list) του καταςκευαςτι
πλιρεσ και όλουσ τουσ κωδικοφσ
πρόςβαςθσ ςε όλα τα μενοφ.
16.

16

Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ
λειτουργίασ για δυο (2) ζτθ
τουλάχιςτον και επάρκεια
ανταλλακτικϊν για δζκα (10) ζτθ.

17

17. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, κλπ).

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
07) AMBU ( ΓΙΑ ΡΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΕΙΟΙΣΜΟΥ ΡΙΕΣΘΣ )
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

1.

1

Χειροκίνθτοσ αςκόσ ςιλικόνθσ
(Ambu) παίδων και νεογνϊν
κατάλλθλοσ για τεχνθτό αεριςμό και
καρδιοπνευμονικι αναηωογόνθςθ.
Να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε
αςκενείσ ςε άπνοια, αλλά και να
υποςτθρίξει φυςικά αεριηόμενουσ
αςκενείσ, παρζχοντάσ τουσ οξυγόνο.
Κατάλλθλθ για χριςθ ςτθν
παιδιατρικι κλινικι

2.

2

Θ ςυςκευι να προςφζρεται ςε
ειδικι κικθ αποκικευςθσ και
μεταφοράσ.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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3

4

3.
Να είναι πλιρθσ και να
αποτελείται από ζναν αςκό μζγιςτθσ
χωρθτικότθτασ περίπου 500ml.
4.

Να διακζτει δυο (2) μάςκεσ
νεογνϊν και παίδων.

5.

Να διακζτει ειδικι βαλβίδα
εκτόνωςθσ για προςταςία και
βαλβίδα Peep valve.

5

6

6.
Να διακζτει βαλβίδα ειςόδου
αζρα και υποδοχι για ςφνδεςθ με
ςωλινα παροχισ οξυγόνου.

7

7.
Να διακζτει με όλα τα
απαραίτθτα ςυνδετικά και φίλτρα.

8

8.
Θ ambu, θ μάςκεσ και όλα τα
επιμζρουσ ςυνδετικά να μποροφν να
αποςτειρωκοφν ςε κλίβανο ατμοφ
ςτουσ 121 ι 134ο C.
9.

9

Να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ
καλισ λειτουργίασ 2 ετϊν και να
υποςτθρίηεται από αναλϊςιμα για 10
ζτθ.

10

10. Να πλθρεί τα διεκνι ςτάνταρτσ
αςφαλείασ και να φζρει ςιμανςθ CE.

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
08) ΚΑΔΙΟΓΑΦΟΣ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

1

1. Θ υπό προμικεια ςυςκευι κα
πρζπει να είναι πλιρθσ, καινοφργια,
αμεταχείριςτθ, ςφγχρονθσ
οπωςδιποτε τεχνολογίασ ( να
αναφερκεί το πρϊτο ζτοσ
κυκλοφορίασ ) και να περιλαμβάνει
όλεσ τισ ςυςκευζσ ι εξαρτιματα που
απαιτοφνται για τθν διενζργεια
πλιρουσ αντίςτοιχθσ εξζταςθσ.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
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2

2. Να είναι κατά το δυνατόν μικροφ
βάρουσ και εφκολοσ ςτθν μεταφορά
του.

3

3. Να φζρει ενςωματωμζνεσ
επαναφορτιηόμενεσ μπαταρίεσ και
αυτόματο ςφςτθμα φόρτιςθσ (AUTO
CHARGE). Να λειτουργεί, κατ’
επικυμία του χειριςτι, είτε με
ςφνδεςθ ςτο δίκτυο 220V/50 Hz είτε
με χριςθ αποκλειςτικά των
ενςωματωμζνων μπαταριϊν.

4

4. Να διακζτει ζνδειξθ κατάςταςθσ
μπαταρίασ και ζνδειξθ φόρτιςθσ. Να
διακζτει αυτονομία λειτουργίασ με
μπαταρία για 30 τουλάχιςτον πλιρθ
θλεκτροκαρδιογραφιματα θ 30 λεπτά
ςυνεχοφσ καταγραφισ.

5

5. Να διακζτει οκόνθ LCD, περίπου 7",
υψθλισ ανάλυςθσ για τθν εμφάνιςθ
και των δϊδεκα απαγωγϊν. Να ζχει
τθ δυνατότθτα προεπιςκόπθςθσ (print
preview) του ΘΚΓ πριν από τθν
εκτφπωςθ. Στθν οκόνθ επίςθσ να
απεικονίηονται μθνφματα για τθ
λειτουργία του θλεκτροκαρδιογράφου
(ϊρα, θμερομθνία, τφποσ λειτουργίασ,
ταχφτθτα, εφαρμοηόμενα φίλτρα,
μθνφματα ςφάλματοσ, ο καρδιακόσ
ρυκμόσ, κτλ.)

6

6. Να απεικονίηει τον αρικμό των
ςφίξεων με όρια από 30 ζωσ 250 BPM
περίπου.

7

7. Να διακζτει αλφαρικμθτικό
πλθκτρολόγιο για τθν ειςαγωγι
ςτοιχείων του αςκενοφσ, κακϊσ
επίςθσ και ειδικά πλικτρα για τον
χειριςμό του καρδιογράφου. Θα
αξιολογθκεί κετικά ο καρδιογράφοσ
να είναι αδιάβροχοσ.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 115

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19

8

8. Να φζρει ενςωματωμζνο εκτυπωτι
κερμικοφ τφπου υψθλισ
διακριτικότθτασ (Digital Array
Printer) με δυνατότθτα εκτφπωςθσ
πλιρουσ θλεκτροκαρδιογραφιματοσ
ανά δϊδεκα (12), ανά ζξι (6) ι ανά
τρεισ (3) απαγωγζσ. Να δφναται να
εκτυπϊςει και τον ρυκμό από μία
απαγωγι. Να αναφερκοφν τα τεχνικά
χαρακτθριςτικά του εκτυπωτι προσ
αξιολόγθςθ. Να χρθςιμοποιεί
κερμοευαίςκθτο καταγραφικό χαρτί
μζγεκοσ ςελίδασ Α4 (ςε μορφι z-foil ι
ρολό).

9

9. Να διακζτει τουλάχιςτον 2
ταχφτθτεσ καταγραφισ: 25 και 50
mm/sec.

10

10. Να διακζτει αυτοζλεγχο καλισ
λειτουργίασ (self test), ςφςτθμα
αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν που να
υποδεικνφονται με μθνφματα λάκουσ
(error codes), ζνδειξθ μθ ςωςτισ
επαφισ ι αποκόλλθςθσ
ςυγκεκριμζνου θλεκτροδίου, τζλουσ
χαρτιοφ κ.λ.π.

11

11. Να διακζτει ςτον standard
εξοπλιςμό ενςωματωμζνο λογιςμικό
ανάλυςθσ και διάγνωςθσ ενθλίκων και
παίδων, πρόγραμμα μετριςεων
καρδιολογικϊν παραμζτρων κακϊσ
και πρόγραμμα ανίχνευςθσ
αρρυκμιϊν. Να γίνει αναλυτικι
περιγραφι προσ αξιολόγθςθ.

12

12. Να διακζτει δυνατότθτα ςφνδεςθσ
με θλεκτρονικό υπολογιςτι. Να
μπορεί να αποκθκεφςει ςε εςωτερικι
μνιμθ τουλάχιςτον 100 ΘΚΓφιματα.
Θα αξιολογθκεί θ δυνατότθτα
επζκταςθσ τθσ μνιμθσ αποκικευςθσ
θλεκτροκαρδιογραφθμάτων. Τα
ΘΚΓφιματα να αποκθκεφονται με
τρόπο ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
ανάγνωςθ τουσ ςε Θ/Υ. Να ζχει τθ
δυνατότθτα αποςτολισ του
ΘΚΓφιματοσ μζςω LAN ι WIFI.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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13

13. Να ζχει τθν δυνατότθτα
αυτόματθσ ι χειροκίνθτθσ εκτφπωςθσ
του ΘΚΓφιματοσ. Επίςθσ να ζχει τθν
δυνατότθτα εκτφπωςθσ αντιγράφων
(από τθν μνιμθ).

14

14. Να διακζτει Αυτόματθ και Manual
λειτουργία (AUTO ΚΑΙ MANUAL
MODE).

15

15. Για τθ ςωςτι επεξεργαςία των
λαμβανόμενων ςθμάτων να ζχει
υψθλό ρυκμό δειγματολθψίασ που
να φκάνει τουλάχιςτον τα 8000
δείγματα / sec για κάκε απαγωγι. Το
ςφςτθμα ψθφιοποίθςθσ να είναι 24
bit.

16

16. Να διακζτει φίλτρα απόρριψθσ
παραςίτων προερχόμενα από
μυϊκό τρόμο (25/35 Hz) και από το
θλεκτρικό δίκτυο (50 Hz).

17

17. Να διακζτει ςτακεροποίθςθ τθσ
ιςοθλεκτρικισ γραμμισ, ςφςτθμα
προςταςίασ από απινίδωςθ και
κφκλωμα απόρριψθσ παλμϊν
βθματοδότθςθσ. Επίςθσ να διακζτει
διάταξθ προςταςίασ του αςκενι από
τυχαία διαρροι ρεφματοσ.

18

18. Να διακζτει μεγάλθ αντίςταςθ
ειςόδου.

19

19. Να ζχει απόκριςθ ςυχνότθτασ από
0,05 ζωσ 150 Hz.

20

20. Να διακζτει τετραγωνικό παλμό
ελζγχου 1mv και ςιμανςθ κάκε
επαγωγισ κατά τθν εκτφπωςθ. Επίςθσ
να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ
ευαιςκθςίασ ςτισ τιμζσ των 0.5, 1, 2
cm/mv. Θ ευαιςκθςία να ρυκμίηεται
είτε αυτόματα είτε χειροκίνθτα.

21

21. Θ μονάδα κα ςυνοδεφεται με όλα
τα παρελκόμενα για τθν πλιρθ
λειτουργία του.

22

22. Το δεκαπολικό καλϊδιο αςκενοφσ
να αποτελείται από ξεχωριςτζσ
αποςπϊμενεσ απολιξεισ ϊςτε να
μποροφν να αντικακίςτανται
μεμονωμζνα.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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23

23. Να ςυνοδεφεται οπωςδιποτε με
κατάλλθλο τροχιλατο τραπεηίδιο με
κζςθ αποκικευςθσ αναλωςίμων και
βραχίονα ςτιριξθσ του καλωδίου
αςκενοφσ του ίδιου εργοςταςίου
καταςκευισ με τον
θλεκτροκαρδιογράφο.

24

24. Να αναφερκοφν τα επιπλζον των
απαιτοφμενων προδιαγραφϊν τεχνικά
χαρακτθρίςτθκα για να αξιολογθκοφν.

25

25. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να
ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο
Λειτουργίασ (Operation Manual) ςτα
ελλθνικά, το Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ
(Service Manual, part list) του
καταςκευαςτι και όλουσ τουσ
κωδικοφσ πρόςβαςθσ ςε όλα τα
μενοφ.

26

26. Το μθχάνθμα να παραδίδεται με
εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ετϊν.

27

27. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ
Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα ι
νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
09) ΑΝΑΟΦΘΣΘ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΤΟΧΘΛΑΤΘ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

1

1. Το υπό προμικεια είδοσ κα πρζπει
να είναι καινοφργιο, αμεταχείριςτο,
άριςτθσ αντοχισ και καταςκευαςμζνο
ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ (να αναφερκεί το πρϊτο
ζτοσ κυκλοφορίασ).

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ
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2

2. Τροχιλατθ Αναρρόφθςθ κατάλλθλθ
για όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ χριςεισ ςτο
Χειρουργείο, Αναιςκθςιολογικό,
Μαιευτικό, Γυναικολογικό, Ιατρεία,
Κλινικζσ κλπ.

3

3. Να διακζτει 4 αντιςτατικοφσ
τροχοφσ απλισ ςχεδίαςθσ και
καταςκευισ με ςφςτθμα φρζνων ςε
δφο από αυτοφσ. Θ τροχιλατθ βάςθ
να μθν οξειδϊνεται και να είναι
καταςκευαςμζνθ από ειδικό υλικό.

4

4. Ο κινθτιρασ να είναι ιςχφοσ 150W
περίπου και να λειτουργεί με πλιρθ
αντιεκρθκτικό ςφςτθμα αςφαλείασ,
αντλία με πιςτόνια χωρίσ να
χρθςιμοποιεί λάδια. Να ζχει τθν
δυνατότθτα να αποκτά το επικυμθτό
κενό ςε πολφ ςφντομο χρόνο, ϊςτε να
είναι κατάλλθλθ για ιπια και ιςχυρι
αναρρόφθςθ.

5

5. Να διακζτει δφο άκραυςτεσ φιάλεσ
των 3 λίτρων τουλάχιςτον,
αποςτειροφμενεσ και
διαβακμιςμζνεσ, αντιβακτθριακά
φίλτρα, ςωλινα αναρρόφθςθσ
πολλαπλϊν χριςεων και ότι
απαιτείται για τθν πλιρθ λειτουργία.

6

6. Nα μπορεί να δεχκεί κάνιςτρα για
ςφςτθμα αςκϊν μίασ χριςθσ.

7

7. Να διακζτει μοχλό- επιλογζα
φιάλθσ λειτουργίασ χωρίσ να
απαιτείται ςφνδεςθ του ςωλινα
αναρρόφθςθσ, για άμεςθ εναλλαγι
των φιαλϊν.

8

8. Να διακζτει ςφςτθμα αςφάλειασ
για τθν υπερχείλιςθ κακϊσ και
ςφςτθμα αποφυγισ ανακυμιάςεων
κατά τθν πτϊςθ των υγρϊν.

9

9. Να υπάρχει τριπλό ςφςτθμα
προςταςίασ κατά τθσ υπερχείλιςθσ
ωσ εξισ :

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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- φιαλίδιο υπερχείλιςθσ εφοδιαςμζνο
με φλοτζρ
- αντιμικροβιακό φίλτρο
10

10. Να λειτουργεί με ρυκμιηόμενο
κενό ζωσ 910 mbar.

11

11. Nα παρζχει δυνατότθτα
αναρροφθτικισ ικανότθτασ
τουλάχιςτον 45 lit/λεπτό.

12

12. Να διακζτει μανόμετρο κενοφ ςε
δυο κλίμακεσ, ρυκμιςτι κενοφ και
υποδοχι για ςφνδεςθ ποδοδιακόπτθ
(ο ποδοδιακόπτθσ να προςφερκεί
χωριςτά).

13

13. Να διακζτει διακόπτθ μεμβράνθσ
ON-OF για εφκολο κακαριςμό με
ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ.

14

14. Οι φιάλεσ, καπάκια, ςωλινεσ
κ.λ.π. να δφναται να κλιβανιςτοφν

15

15. Θ όλθ καταςκευι να πλθροί τουσ
Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ
αςφάλειασ.

16

16. Να ζχει δυνατότθτα
παρατεταμζνθσ λειτουργίασ χωρίσ
υπερκερμάνςεισ και να μθν απαιτεί
ςυχνζσ ςυντθριςεισ.

17

17. Να μθν επθρεάηει με παράςιτα τθ
λειτουργία του λοιποφ ιατρικοφ
εξοπλιςμοφ.

18

18. Να παρζχει Θλεκτρικι προςταςία
κατθγορίασ ΙΙa (με διπλι μόνωςθ),
IPX1 Ρροςταςία από ςταγόνεσ νεροφ,
Τφπου BF, Συςκευι Αντιεκρθκτικοφ
Τφπου Α  (Anaesthetic Proof)

19

19. Να λειτουργεί με ρεφμα τάςθσ
220V 50Hz μζςω εφκαμπτου
τριπολικοφ καλωδίου ςε ςφνδεςθ με
ρευματολιπτθ τφπου “ςοφκο”.

20

20. Να είναι ακόρυβθ. Θ ςτάκμθ
κορφβου να είναι το μζγιςτο 48db.

21

21. Να αναφερκοφν τα επιπλζον των
απαιτοφμενων προδιαγραφϊν τεχνικά
χαρακτθρίςτθκα για να αξιολογθκοφν.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ
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22

22. Το προςφερόμενο είδοσ πρζπει να
ςυνοδεφεται από το Εγχειρίδιο
Λειτουργίασ (Operation Manual) ςτα
ελλθνικά και το Εγχειρίδιο
Συντιρθςθσ (Service Manual, part list)
του καταςκευαςτι.

23

23. Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ
Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα ι
νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΘΣ
10) ΣΥΣΚΕΥΘ ΗΥΓΙΣΘΣ -- ΑΝΑΚΙΝΘΣΘΣ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ

1

1)
Ο ηυγόσ – ανακινθτιρασ να
είναι ζνα θλεκτρονικό μθχάνθμα
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με το οποίο
κα επιτυγχάνεται προκακοριςμόσ τθσ
επικυμθτισ ποςότθτοσ αίματοσ που
κζλουμε να πάρουμε.

2

2)
Να γίνεται ακριβισ ηφγιςθ
τθσ ποςότθτοσ του αίματοσ που
παίρνουμε.

3

3)
Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ
αιμολθψίασ να γίνεται ανάδευςθ του
αντιπθκτικοφ του αςκοφ με το
λαμβανόμενο αίμα για τθν αποφυγι
των κρόμβων.

ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΡΑΑΡΟΜΡΘ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 121

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19

4

4)
Να ζχει ενςωματωμζνο
μικροχπολογιςτι και ςυνεχι ψθφιακι
ζνδειξθ τθσ λαμβανομζνθσ ποςότθτοσ.
Να εξαςφαλίηει μια εφκολθ και άψογθ
αιμολθψία.
5)

5

Να είναι ςυμπαγζσ και να
αποτελεί μια μονάδα με τον
ανακινοφμενο δίςκο.

6

6)
Να ηυγίηει το κακαρό βάροσ
του αίματοσ με απόκλιςθ μικρότερθ ι
ίςθ του 1,5%. Θα αξιολογθκεί κετικά θ
μεγαλφτερθ ακρίβεια ηφγιςθσ.

7

7)
Να προκακορίηει τον όγκο του
προσ λιψθ αίματοσ μεταξφ 0 και 999
ml.

8

8)
Να δείχνει ςυνεχϊσ με
ψθφιακι ζνδειξθ τθν ποςότθτα του
αίματοσ που λαμβάνεται και να
διακόπτει αυτομάτωσ τθν αιμολθψία
όταν ςυμπλθρωκεί θ προκακοριςμζνθ
ποςότθτα.

9

9)
Να παρακολουκεί αυτόματα
τθ ροι του αίματοσ και να ειδοποιεί
με φωτεινι και θχθτικι ζνδειξθ για
οποιαδιποτε ανωμαλία
παρουςιάηεται κατά τθν αιμολθψία
κακϊσ και το τζλοσ αυτισ.
10)

10

Να διακζτει διακόπτθ ροισ
(clamp) ο οποίοσ μπορεί κα
ενεργοποιθκεί μόνο με μία απλι
«εντολι» του χειριςτι.

11

11)
Να αναγράφει ψθφιακά τθ
χρονικι διάρκεια τθσ αιμολθψίασ.
12)

12

Να δφναται να λειτουργιςει
για περίπου 10 ϊρεσ με
ενςωματωμζνθ επαναφορτιηόμενθ
μπαταρία. Να διακζτει ζνδειξθ
κατάςταςθσ τθσ μπαταρίασ.

13

13)
Να ζχει τθν δυνατότθτα
αποκικευςθσ ςτθ μνιμθ του
διαφορετικϊν προεπιλεχκζντων
όγκων αίματοσ.

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 122

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19

14

14)
Να ζχει μεγάλθ οκόνθ (να
αναφερκοφν τα χαρακτθριςτικά τθσ
προσ αξιολόγθςθ) ςτθν οποία να
απεικονίηονται πριν τθν αιμολθψία ο
επικυμθτόσ όγκοσ αίματοσ προσ
ςυλλογι, κατά τθ διάρκεια τθσ
αιμολθψίασ ο ςυλλεχκείσ όγκοσ
αίματοσ, θ ροι τθσ φλζβασ του δότθ,
ο χρόνοσ αιμολθψίασ. Στθν ίδια οκόνθ
να απεικονίηονται τυχόν ςυναγερμοί.

15

15)
Να ζχει αυτόματθ ρφκμιςθ
ακρίβειασ ρφκμιςθσ χρθςιμοποιϊντασ
μόνο ζνα απλό πρότυπο βάρουσ. Να
προςφερκεί με το πρότυπο βάρουσ

16
17

16)
17)

Να λειτουργεί ακόρυβα.
Να λειτουργεί με ρεφμα τθσ
ΔΕΘ και μπαταρία.

18)
18

19

Να είναι ςχετικά μικροφ όγκου
& βάρουσ. Να αναφερκοφν τα
χαρακτθριςτικά προσ αξιολόγθςθ.

19)

Να είναι απλό ςτθν χριςθ του
και να κακαρίηεται εφκολα.

20)

Να είναι κατάλλθλο για όλουσ
τουσ αςκοφσ αίματοσ που
κυκλοφοροφν ςτθν αγορά.

20

21
22

23

21)
22)

Να παραδοκεί με βαλίτςα
μεταφοράσ.
Να ζχει τουλάχιςτον 2 χρόνια
εγγφθςθ.

23)
Το προςφερόμενο είδοσ
πρζπει να ςυνοδεφεται από το
Εγχειρίδιο Λειτουργίασ (Operation
Manual) ςτα ελλθνικά και το
Εγχειρίδιο Συντιρθςθσ (Service
Manual, part list) του καταςκευαςτι
και όλουσ τουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ
ςε όλα τα μενοφ.
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24

24)
Να υποβλθκοφν μαηί με τθν
προςφορά πιςτοποιθτικά τθσ νόμιμθσ
κυκλοφορίασ του προσ προμικεια
είδουσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
κοινοτικζσ Οδθγίεσ για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά
περίπτωςθ, όπωσ απαιτείται,
πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE, δθλϊςεισ
ςυμμόρφωςθσ, πιςτοποιθτικά
εγγραφισ ςτα μθτρϊα τθσ Αρμόδιασ
Αρχισ κλπ). Άπαντα τα εν λόγω
πιςτοποιθτικά κα είναι πρωτότυπα ι
νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα.

Τα αναγραφόμενα ςτον πίνακα ςυμμόρφωςθσ, ςτον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προςφερόμενο
είδοσ με το ςφνολο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ, πρζπει να τεκμθριϊνονται με
παραπομπζσ ςτα επίςθμα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του καταςκευαςτικοφ οίκου ι με τθν
προςκόμιςθ επίςθμων βεβαιϊςεων του καταςκευαςτι ι (και) άλλων επίςθμων εγγράφων για ότι δεν
αναγράφεται ςτα τεχνικά φυλλάδια. Ρροςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ
διακιρυξθσ ι κα απαντοφν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ι "ςυμφωνοφμε" κ.λ.π.), χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ
παραπομπι – αντιςτοιχία, μεταξφ κειμζνου ανά παράγραφο και prospectus κα αποκλείονται.
Ο πίνακασ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να υποβλθκεί με τθν τεχνικι προςφορά,
ςυμπλθρωμζνοσ ςφμφωνα με τισ παρακάτω επεξθγιςεισ και οδθγίεσ τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να ακολουκιςει:
1. Στθ Στιλθ «ΡΕΙΓΑΦΘ ΡΟΔΙΑΓΑΦΘΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίςτοιχοι τεχνικοί όροι,
υποχρεϊςεισ ι επεξθγιςεισ για τα οποία κα πρζπει να δοκοφν αντίςτοιχεσ απαντιςεισ.
2. Στθ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ ΥΡΟΨΘΦΙΟΥ» ςθμειϊνεται θ απάντθςθ του υποψθφίου Αναδόχου που ζχει
τθ μορφι ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν θ αντίςτοιχθ προδιαγραφι πλθροφται ι όχι από τθν προςφορά ι ζνα αρικμθτικό
μζγεκοσ που δθλϊνει τθν ποςότθτα του αντίςτοιχου χαρακτθριςτικοφ ςτθν προςφορά. Απλι κατάφαςθ ι
επεξιγθςθ δεν αποτελεί απόδειξθ πλιρωςθσ τθσ προδιαγραφισ και θ αρμόδια Επιτροπι ζχει τθν υποχρζωςθ
ελζγχου και επιβεβαίωςθσ τθσ πλιρωςθσ τθσ απαίτθςθσ.
3. Στθ ςτιλθ «ΡΑΑΡΟΜΡΘ» κα καταγραφεί θ ςαφισ παραπομπι ςε ενότθτα τθσ τεχνικισ
προςφοράσ, θ οποία κα περιλαμβάνει αρικμθμζνα Τεχνικά Φυλλάδια καταςκευαςτϊν, ι αναλυτικζσ τεχνικζσ
περιγραφζσ των υπθρεςιϊν, του εξοπλιςμοφ ι του τρόπου διαςφνδεςθσ και λειτουργίασ ι αναφορζσ
μεκοδολογίασ εγκατάςταςθσ και υποςτιριξθσ κλπ., που κατά τθν κρίςθ του υποψθφίου Αναδόχου
τεκμθριϊνουν τα ςτοιχεία του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ.
4. Είναι υποχρεωτικι θ πλιρθσ ςυμπλιρωςθ των παραπομπϊν, οι οποίεσ πρζπει να είναι κατά το
δυνατόν ςυγκεκριμζνεσ (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Ραράγραφοσ 4, κ.λ.π.). Αντίςτοιχα ςτο τεχνικό
φυλλάδιο ι ςτθν αναφορά κα υπογραμμιςτεί το ςθμείο που τεκμθριϊνει τθ ςυμφωνία και κα ςθμειωκεί θ
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αντίςτοιχθ παράγραφοσ του Ρίνακα Συμμόρφωςθσ, ςτθν οποία καταγράφεται θ ηθτοφμενθ προδιαγραφι
(π.χ. Ρροδ. 4.18).

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ

Σελίδα 125

ΑΔΑ: 7Α1Υ4690ΒΥ-ΥΨΑ

17PROC002449267 2017-12-19
ΡΑΑΤΘΜΑ Δϋ - ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΡΟΣΦΟΑ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ Θϋ/ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ
Α/Α

ΡΕΙΓΑΦΘ
ΕΙΔΟΥΣ

ΡΟΣΟΤΘΤΑ
(TEM.)

ΤΙΜΘ ΜΟΝΑΔΑΣ
χωρίσ Φ.Ρ.Α.

Φ.Ρ.Α.
(….%)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ
χωρίσ Φ.Ρ.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ
με Φ.Ρ.Α. ( %)

ΣΥΝΟΛΟ:

ΡΟΣΦΟΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ (αφορά τα είδθ με α/α 1,2,3)
Είδοσ προσ Συντιρθςθ
(για 8 ζτθ μετά τα 2 ζτθ εγγφθςθσ)

ΤΙΜΘ 1ου ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΘ
ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΕΓΓΥΘΣΘΣ
(ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α)

ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΤΙΜΘ 8ΕΤΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΘ
ΛΘΞΘ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΕΓΓΥΘΣΘΣ
(ΧΩΙΣ Φ.Ρ.Α)

Οι ςυμμετζχοντεσ για τα είδθ με α/α 1,2,3 κα πρζπει να αναφζρουν οπωςδιποτε ςτθν οικονομικι τουσ
προςφορά, με ποινι αποκλειςμοφ, τθ ςυγκεκριμζνθ ετιςια τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ (με
ανταλλακτικά, χωρίσ αναλϊςιμα) για το πρϊτο ζτοσ μετά τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ
(ανεξάρτθτα των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε προςφοράσ, οι οποίεσ κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ),
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ενϊ ςτθ ςυνζχεια θ τιμι κα αναπροςαρμόηεται – ανακεωρείται ετθςίωσ, ωσ κατωτζρω αναφζρεται, μζχρι
ςυμπλθρϊςεωσ ςυνολικά δεκαετίασ από τθν εγκατάςταςθ – παράδοςθ ςε λειτουργία του ςυγκροτιματοσ.
Οι προςφερόμενεσ αρχικζσ αντίςτοιχεσ ετιςιεσ τιμζσ κα πρζπει να είναι ςυγκεκριμζνεσ και να
ανακεωροφνται – αναπροςαρμόηονται ανά ζτοσ μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ, με ςυγκεκριμζνο
αντίςτοιχο ποςοςτό τθσ αναγκαίασ κατά περίπτωςθ ετιςιασ προςαφξθςθσ επί των αρχικϊν τιμϊν,
ςφμφωνα με τθν αφξθςθ του τιμαρίκμου του προθγοφμενου ζτουσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Εϋ– ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………………………………………..
Κατάςτθμα

………………………………………………………..

Δ/νςθ οδόσ-αρικμόσ ΤΚ FAX) …………

Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………..

ΕΥΩ ………………………………….

Ρροσ: (Αναγράφεται θ υπθρεςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προσ τθν οποία απευκφνεται)

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α…………………………………..
ΕΥΩ ……………………………

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ
………………………………..υπζρ
τθσ
εταιρείασ
……………………….…με
Α.Φ.Μ…………………….και
Δ/νςθ
………………………………………………………. για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ
………………………………………
για τθν προμικεια ……………………………………………. ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.
……./…………….. Δ/ξι ςασ.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι μερικά χωρίσ
καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5)
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ υπθρεςίασ ςασ με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν …………………………………………………
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΡΔΔ,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

Ονομαςία Τράπεηασ……………………..
Κατάςτθμα

…………………….

(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. fax)

Θμερομθνία ζκδοςθσ……………
ΕΥΩ …………………………….
Ρροσ
Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΙΑΣ
ΜΑΥΙΩΤΙΣΣΘΣ
ΚΑΣΤΟΙΑ ΤΚ 52100
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……………..….…… ΕΥΩ ………….…

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ……….. (και
ολογράφωσ)………………………… ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ
εταιρείασ………………………………………………………….με Α.Φ.Μ……………………
Δ/νςθ …………………………………………………………………… για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό
………………...ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για τθν ανάκεςθ ……………………………… (αρ. διακ/ξθσ ……./………) προσ
κάλυψθ αναγκϊν του …………………..…….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5 % τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Ρ.Α. αξίασ
…………..… ΕΥΩ αυτισ.
- Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ
καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5)
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
- Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
- Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ εμάσ, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
- Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ.,
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηα μασ.
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Ονομαςία Τράπεηασ:_______________________________________
Κατάςτθμα:______________________________________________
(Δ/νςθ οδόσ- αρικμόσ Τ.Κ. – FAX) ____________________________
Θμερομθνία Ζκδοςθσ: _____________________________________

Ρροσ: Το Γενικό Νοςοκομείο Καςτοριάσ

Θμερομθνία:____________
ΕΥΩ:_________________

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΘΝ ΥΡ’ ΑΙΘΜ…………... ΣΥΜΒΑΣΘ, ΕΙΔΩΝ,
ΓΙΑ………….. ΕΥΩ
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και
διηιςεωσ, υπζρ *Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ….Τ.Κ. ……+ ι
*ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ+,
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι λειτουργία των παραδοκζντων τθσ ςφμβαςθσ με
αρικμό................... που υπζγραψε μαηί ςασ θ εν λόγω εταιρεία για τθν προμικεια «…………….» (αρ. Διακιρυξθσ
………..) προσ κάλυψθ αναγκϊν του …………………………………… και το οποίο ποςόν καλφπτει το 2% τθσ ςυμβατικισ προ
Φ.Ρ.Α. αξίασ εκ ……………….. ΕΥΩ αυτισ.
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να ςασ καταβάλουμε ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ,
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τρεισ (3) μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου καλισ λειτουργίασ, ιτοι …….. ζτθ και τρεισ (3)
μινεσ).
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
Σθμείωςθ για τθν Τράπεηα:
Βεβαιϊνεται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και Ν.Ρ.Δ.Δ.,
ςυνοψίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυθτικϊν που ζχει κακοριςτεί από το
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤϋ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
ΣΥΜΒΑΣΘ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ………………….

Στθν Καςτοριά, ςιμερα ………………….…. 2017, μεταξφ των ςυμβαλλομζνων:
αφενόσ
του Νομικοφ Ρροςϊπου Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑΣ», που εδρεφει ςτθν
Καςτοριά (Α.Φ.Μ. 999262830, Δ.Ο.Υ. Καςτοριάσ), όπωσ εκπροςωπείται νόμιμα κατά τθν υπογραφι τθσ παροφςασ
από τον Διοικθτι του Νοςοκομείου Καςτοριάσ κ. Αντωνιάδθ Βαςίλειο, που κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ
«Το Νοςοκομείο»
και αφετζρου
τθσ εταιρείασ…………………………… με ΑΦΜ ……………. Δ.Ο.Υ. ……………., που εδρεφει ςτ…..…………, οδόσ ………………….….
αρικμ. ….., Τ.Κ ……….., με τθλ. …………….. email:………………………και fax …………… που εκπροςωπείται νόμιμα ςτθν
παροφςα από τ.. κ. ……………………… και που κα αποκαλείται ςτο εξισ “προμθκευτισ”, ςυμφωνικθκαν και ζγιναν
αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ:

1. Τθν ……… διενεργικθκε διεκνισ θλεκτρονικόσ ανοικτόσ διαγωνιςμόσ προμικειασ Ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ
του Νοςοκομείου Καςτοριάσ μζςω Ε.Ρ. «Δυτικι Μακεδονία» του ΕΣΡΑ 2014-2020, με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ – ποιότθτασ τιμισ (ςυμφερότερθ
προςφορά), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ……/2017 διακιρυξθ αυτοφ.
2. Τθν αρικμ………… απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου περί οριςμοφ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ διενζργειασ και
αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ
3. Τθν υπ’ αρικμ. …………. απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νοςοκομείου, κατόπιν ςχετικισ γνωμοδότθςθσ
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ, με τθν οποία, το αποτζλεςμα
του ανωτζρω διαγωνιςμοφ κατακυρϊκθκε ςτον Ρρομθκευτι
4. Τθν αρικμ. ……………… απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου με τθν οποία εγκρίκθκε θ ανάλθψθ υποχρζωςθσ και θ
δζςμευςθ πίςτωςθσ ……………………………………………………….
5. Τθν υπ’ αρικμ.…………. απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ………………………………..
6. Τθν αρικμ………… απόφαςθ του Διοικθτι του Νοςοκομείου περί οριςμοφ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ παραλαβισ και
διαχείριςθσ
7. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016,
8.

Τισ διατάξεισ του Ν.4472/2017

το Νοςοκομείο, όπωσ εν προκειμζνω εκπροςωπείται, ανακζτει, και ο Ρρομθκευτισ, όπωσ αντιςτοίχωσ εν
προκειμζνω εκπροςωπείται, αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εκτελζςει τθν εν λόγω προμικεια, ςφμφωνα με τουσ
κατωτζρω αναφερόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ:
ΑΘΟ 1

ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
1.1. Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια (και εγκατάςταςθ όπου απαιτείται)
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1.2. Ο υπό προμικεια εξοπλιςμόσ κα βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τουσ λοιποφσ
όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και τθν τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι, που
κεωροφνται ςτο ςφνολό τουσ αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ.

ΑΘΟ 2

ο

ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει με μζριμνα, ευκφνθ και δαπάνθ του αναδόχου ςτουσ χϊρουσ του
Νοςοκομείου ςφμφωνα με τον πίνακα του παραπάνω άρκρου 1 και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρικμ. ……..
διακιρυξθσ. Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ παράδοςθσ των ειδϊν κα επιβλθκοφν ςτον Ρρομθκευτι κυρϊςεισ
ςφμφωνα με τθν κείμενθ Νομοκεςία.


Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ
χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016, ιτοι: α) να τθροφνται οι όροι τθσ
διάταξθσ του άρκρου 132, β) να ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου
του Νοςοκομείου, μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του
Νοςοκομείου και εφόςον ςυμφωνεί ο ανάδοχοσ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμά του, το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ να είναι ίςο ι
μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.

 Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν
λόγοι ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. Μετά τθν λιξθ
τθσ δοκείςασ παράταςθσ και εφόςον δεν ζχει παραδοκεί το υλικό, κινείται θ διαδικαςία κιρυξθσ του
προμθκευτι εκπτϊτου (άρκρο 203 του Ν.4412/2016).
 Ο χρόνοσ παράδοςθσ - εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ ςτο Νοςοκομείο, ορίηεται ςε εξιντα (60) θμερολογιακζσ
θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ παροφςθσ ςφμβαςθσ. Ειδικότερα για το ςφςτθμα
επεξεργαςίασ νεροφ τθσ Μ.Τ.Ν., ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το ςφνολο των εργαςιϊν
προμικειασ, αποξιλωςθσ, εγκατάςταςθσ και παράδοςθσ ςε λειτουργία εντόσ 2 εβδομάδων ι 14 εργάςιμων
θμερϊν, από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν και οπωςδιποτε πριν τθ λιξθ των εξιντα (60) θμερολογιακϊν θμερϊν,
από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ υποδοχισ
υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον
πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα.
 Μετά από παρζλευςθ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ, κατά τθν οποία πρζπει να
πραγματοποιθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι ποιοτικοί ζλεγχοι, οι μετριςεισ, θ επίδειξθ λειτουργίασ του, θ
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διαπίςτωςθ τθσ καλισ του κατάςταςθσ, θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν, κα
ςυνταχκεί πρακτικό ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι.
 Θ παραλαβι τθσ προμικειασ του εξοπλιςμοφ κα πραγματοποιθκεί ςτουσ χϊρουσ του εκάςτοτε Νοςοκομείου και
κα γίνει από πενταμελι επιτροπι, που κα εκδϊςει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ
παραλαβισ. Το πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ κοινοποιείται υποχρεωτικά ςτον
ανάδοχο. Θ παράδοςθ του εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι απολφτωσ κατάλλθλοσ για τθ χριςθ που
προορίηεται, κα γίνει με ζξοδα και ευκφνθ του Ρρομθκευτι.
 Ο προμθκευτισ φζρει τον κίνδυνο μζχρι τθσ οριςτικισ παράδοςθσ του υπό προμικεια εξοπλιςμοφ εκτόσ αν θ
φκορά ι καταςτροφι προζλκει αποδεδειγμζνα από υπαιτιότθτα των υπαλλιλων του Νοςοκομείου.
 θτϊσ ςυμφωνείται ότι ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κατά το χρόνο παράδοςθσ ζχει αποςυρκεί από τθν
κυκλοφορία οποιοδιποτε μζροσ του εξοπλιςμοφ, αυτό κα αντικακίςταται από τον προμθκευτι με άλλο με
ιςοδφναμα ι βελτιωμζνα χαρακτθριςτικά.
 Θ οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα γίνει από Επιτροπι που κα ορίςει θ Υπθρεςία. Ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ
του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (άρκρο 208 & 209), τα προβλεπόμενα ςτουσ
ςχετικοφσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, τθν προςφορά του Ρρομθκευτι, τα παραςτατικά που κα
ςυνοδεφουν τον εξοπλιςμό και πάντωσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ παραπάνω Επιτροπισ.
 Ο Ρρομθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ ικελε ηθτιςει το Νοςοκομείο
για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν του.
 Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να αναγράφει ςτο δελτία αποςτολισ και το τιμολόγιο πϊλθςθσ τον αρικμό τθσ
ςφμβαςθσ και τον κωδικό του παρατθρθτθρίου τιμϊν τθσ Ε.Ρ.Υ. εάν υπάρχει.
 Για τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ από τθν αρμόδια επιτροπι, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ είναι θ παράδοςθ των τεχνικϊν εγχειριδίων και πιο ςυγκεκριμζνα πλιρθσ ςειρά τευχϊν με οδθγίεσ
λειτουργίασ, ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (Operation and service manual) ςτθν αγγλικι και ελλθνικι γλϊςςα.
Κατά τα λοιπά, για τον τόπο, χρόνο και τθ διαδικαςία παράδοςθσ – παραλαβισ ιςχφουν οι όροι τθσ αρικ. ……………..
διακιρυξθσ.

ΑΘΟ 3

ο

ΚΥΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ
3.1.

Με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, o Ρρομθκευτισ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει απ’ αυτι, εφόςον δεν φόρτωςε,
παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά, ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτο ςυμβατικό
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χρόνο ι το χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε μετά από αίτθςι του, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν παρ.
1 του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016.
3.2.

Ο Ρρομθκευτισ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ ι από τθν ςφμβαςθ, παρ.3 του
άρκρου 203 του Ν. 4412/2016, εφόςον:
3.2.1. Το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτικθκε με ευκφνθ του Νοςοκομείου.
3.2.2. Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.

3.3.

Στον προμθκευτι που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, τθν ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται
με απόφαςθ του Δ.Σ. του Νοςοκομείου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το oπoίo
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά ι διαηευκτικά, οι κυρϊςεισ που
προβλζπονται ςτο άρκρο 203 του Ν.4412/2016, ιτοι: α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ β) μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου
από το ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του
Ν.4412/2016.

3.4.

Σε περίπτωςθ παράδοςθσ υλικοφ το οποίο, παρουςιάηει παρεκκλίςεισ από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ
όμωσ να επθρεάηεται θ καταλλθλότθτά του, είναι δυνατι θ παραλαβι του, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ
τιμισ, ζπειτα από απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, κατά τθ διαδικαςία των
άρκρων 208 & 209 του Ν.4412/2016.

3.5.

Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία τα υλικά παραδοκοφν ι αντικαταςτακοφν μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου,
όπωσ διαμορφϊκθκε με τυχόν μετάκεςθ αυτοφ, και πάντωσ μζχρι τθ λιξθ του χρόνου τθσ παράταςθσ που
ενδεχομζνωσ χορθγικθκε, επιβάλλεται εισ βάροσ του προμθκευτι, το πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ
τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα ςφμφωνα με το άρκρο 207 του Ν.4412/2016. το παραπάνω
πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, χωρίσ Φ.Ρ.Α..Εάν τα
υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που παραδόκθκαν
εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ αυτϊν.

3.6.

Εκτόσ από τισ κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτον Ν.4412/2016, o προςφζρων ευκφνεται και για κάκε ηθμία που
τυχόν κα προκφψει εισ βάροσ του Νοςοκομείου από τθν μθ εκτζλεςθ ι τθν κακι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

3.7. Ειδικι ριτρα ακεραιότθτασ: Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του,
δεςμεφονται ότι, ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δεν ενιργθςαν ακζμιτα,
παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςουν να μθν ενεργοφν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Σε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ριτρασ ακεραιότθτασ εκ μζρουσ του προςφζροντα μζχρι τθ λιξθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ
ακεραιότθτασ καταλαμβάνουν όλα τα μζλθ αυτισ, ςε περίπτωςθ κοινοπραξίασ.
3.8
Ο προςφζρων ι οι νόμιμοι εκπρόςωποί του, δεςμεφονται ότι κα τθροφν τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου που ζχουν κεςπιςτεί από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το
εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ
δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα XIV του προςαρτιματοσ Β’ του Ν.4412/2016 (Άρκρο 18 του
ν.4412/2016).
Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των άρκρων
τθσ διακιρυξθσ 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.6.
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(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν
θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

ΑΘΟ 4

ο

ΕΓΓΥΘΣΕΙΣ
4.1. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ διακιρυξθ, ο Ρρομθκευτισ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. ………………/………-201… εγγυθτικι επιςτολι τ… ……………………., ποςοφ
……………… ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυvoλικισ ςυμβατικισ αξίασ (μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.). Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι αορίςτου, δθλαδι κα ιςχφει
μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςτθν τράπεηα.
4.2. Θ ανωτζρω εγγφθςθ κα επιςτραφεί ςτον Ρρομθκευτι μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι του
υλικοφ, τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων και τθν κατάκεςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ λειτουργίασ.
4.3. Σε περίπτωςθ μετάκεςθσ ι παράταςθσ του χρόνου παράδοςθσ του υλικοφ, ο Ρρομθκευτισ πρζπει να
παρατείνει αναλόγωσ το χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ ι να υποβάλει νζα, οπότε επιςτρζφεται θ
αρχικι. Ο κατά τα ανωτζρω παρατεινόμενοσ χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1)
τουλάχιςτον μινα από τθ νζα θμερομθνία παράδοςθσ του υλικοφ.
4.4. Κατά τα λοιπά, ωσ προσ ό,τι αφορά τισ εγγυιςεισ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν οικεία κζςθ τθσ διακιρυξθσ
και ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016.
4.5. Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται πριν τθν αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ
και πριν από τθν ζναρξθ του χρόνου καλισ λειτουργίασ, να κατακζςει άλλθ εγγυθτικι επιςτολι για τθν καλι
λειτουργία του εξοπλιςμοφ, ποςοφ ίςου με το 2% τθσ ςυμβατικισ του αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α., ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ
οποίασ κα πρζπει να είναι ίςοσ με τον ςυμβατικό χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ του είδουσ, πλζον τρεισ (3)
μινεσ.

ΑΘΟ 5

ο

ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ
5.1. Θ πλθρωμι του Ρρομθκευτι κα γίνεται μετά από τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι από το
Νοςοκομείο, με βάςθ τθν περιγραφι και τθν τιμι των ειδϊν, όπωσ αυτά προςδιορίηονται αναλυτικά ςτθν
τεχνικι και οικονομικι του προςφορά.
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5.2. Θ πλθρωμι κα γίνεται μετά τθv οριςτικι παραλαβι των ειδϊν και υπό τον όρο ότι δεν ςυντρζχει περίπτωςθ
παραλαβισ των ειδϊν με ζκπτωςθ ι περίπτωςθ επιβολισ προςτίμων ι άλλων οικονομικϊν κυρϊςεων εισ
βάροσ του προμθκευτι.
5.3. H πλθρωμι κα γίνεται ςε ευρϊ (€), μετά από προθγοφμενθ κεϊρθςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων
πλθρωμισ από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου.
5.4. Χρόνοσ εξόφλθςθσ: εντόσ εξιντα (60) θμερϊν, υπολογιηόμενων από τθν επομζνθ τθσ υποβολισ του τιμολογίου
πϊλθςθσ από τον προμθκευτι και εφόςον κα ζχει πραγματοποιθκεί θ μεταφορά των ςχετικϊν πιςτϊςεων από
τον φορζα χρθματοδότθςθσ του ζργου.
5.5. Θ εξόφλθςθ γίνεται με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται ςτο
ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016 και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν
είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα Ν.Ρ.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ
ενθμερότθτασ κ.λ.π.).
5.6. Θ υποβολι του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων.
5.7. Σε περίπτωςθ που θ εξόφλθςθ των τιμολογίων γίνει μετά τθν πιο πάνω προκεςμία, το Νοςοκομείο κακίςταται
υπεριμερο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4152 «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ 107/9-5-2013) παραγ. Η5 «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΑΧΩΝ».
5.8. Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του
ςχετικοφ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου και μζχρι τθ
κεϊρθςθ αυτοφ, β) κατά το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν ι εξϊδικων διενζξεων μεταξφ του Νοςοκομείου
και του προμθκευτι, που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και γ) ςτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτο ςχετικό άρκρο του Ν. 4412/2016. Επίςθσ, δεν προςμετράται ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ τθσ
πλθρωμισ, που οφείλεται ςε υπαιτιότθτα του παρόχου (μθ ζγκαιρθ υποβολι των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν
κ.λ.π.).
5.9. Ο Ρρομθκευτισ βαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ
α) ποςοςτό 2% επί του τιμολογίου τθσ ςφμβαςθσ μετά τθν αφαίρεςθ του Φ.Ρ.Α. και κάκε άλλου ποςοφ
παρακρατοφμενου υπζρ τρίτων, ςφμφωνα με τθν αρικ. ΔΥ6α/Γ.Ρ./οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. ςε εφαρμογι του
άρκρου 3 του Ν. 3580/2007
β) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ
και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται
(άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και
κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο
όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6
του άρκρου 36 του ν. 4412/2016
δ) ποςοςτό 0,06%, Υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν βάςει του Ν. 4412/2016 παρ. 3 του άρκρου
350. Θ εν λόγω κράτθςθ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά
υπζρ ΟΓΑ 20%.
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ
4% επί του κακαροφ ποςοφ.
Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.) επί τθσ αξίασ των τιμολογίων βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Τα ζξοδα μεταφοράσ και φορτοεκφόρτωςθσ των ειδϊν βαρφνουν τον προμθκευτι.
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ΑΘΟ 6. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1.

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ και τθσ εγκατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ, ο Ρρομθκευτισ κα

πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά με το Νοςοκομείο για το οποίο προορίηεται ο αντίςτοιχοσ εξοπλιςμόσ, υποχρεοφται δε να
λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ.
2.

Ο Ρρομθκευτισ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ

ωσ προσ το απαςχολοφμενο από αυτόν προςωπικό για τθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεων τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ
οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
3.

Ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να υλοποιιςει τθν προμικεια, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα

ςχετικά άρκρα τθσ παροφςασ, εκτελϊντασ προςθκόντωσ όλεσ τισ επιμζρουσ εργαςίεσ, που αυτό περιλαμβάνει,
διακζτοντασ το κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα ϊςτε να
ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ.
4.

Ο Ρρομθκευτισ εγγυάται και φζρει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ, που προβλζπονται ι απορρζουν από τθν

παροφςα Σφμβαςθ και το Νόμο και ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από το προςωπικό του, που κα
αςχολθκεί ι κα παράςχει οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε
παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνον αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ.
5.

Ο Ρρομθκευτισ ορίηει εκπρόςωπό του και τον εξουςιοδοτεί με ειδικό πλθρεξοφςιο να υπογράψει τθ Σφμβαςθ,

να τον εκπροςωπεί ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και να ενεργεί κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του για όλα τα
ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ Σφμβαςθ. Επιπλζον, πρζπει να οριςτεί και αναπλθρωτισ του εκπροςϊπου με τισ ίδιεσ
αρμοδιότθτεσ. Αλλαγι προςϊπου ι διεφκυνςθσ του εκπροςϊπου ι /και του αναπλθρωτι του αναφζρεται γραπτά ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι και ιςχφει μετά από τθ γραπτι ζγκριςθ αυτισ.
Ο εκπρόςωποσ και ο αναπλθρωτισ εκπρόςωποσ του Ρρομθκευτι είναι μεταξφ άλλων εξουςιοδοτθμζνοι να τον
αντιπροςωπεφουν ςε όλα τα κζματα που αφοροφν τθ Σφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του οποιαδιποτε
διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ Σφμβαςθ, ςυμμετζχοντασ, όποτε και όπου κλθκοφν, ςε ςυναντιςεισ με τα
αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο όργανα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
6.

Ο Ρρομθκευτισ κα ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι παραλείψεισ, που κα

μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
7.

Απαγορεφεται ςτον Ρρομθκευτι να ανακζςει ςε τρίτουσ οποιεςδιποτε υπευκυνότθτεσ και ευκφνεσ, που

απορρζουν γι’ αυτόν από τθν παροφςα.
8.

Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα μζλθ που αποτελοφν τθν Ζνωςθ/ Κοινοπραξία,

κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των
υποχρεϊςεων τουσ που απορρζουν από τθ Διακιρυξθ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των
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ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να προβλθκοφν
ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι
των άλλων μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προμικειασ.
9.

Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ενόσ

εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον προμθκευτι, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ
Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα μζλθ του προμθκευτι, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ
εκπλθρϊςουν. Θ κρίςθ για τθ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι
ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να
καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κ.λπ. κάποιου εκ
των μελϊν που απαρτίηουν τον προμθκευτι, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
10.

Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του προμθκευτι, όταν αυτόσ αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ

περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των
ανωτζρω γεγονότων. Σε τζτοια περίπτωςθ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ
Εκτζλεςθσ που προβλζπεται ςτθ Σφμβαςθ.
11.

Εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ςχετικά ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν για να εκπλθρϊςουν

τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε θ Ανάδοχοσ Ζνωςθ /Κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταςτάτθ, με προςόντα
αντίςτοιχα του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ πρόταςθ κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ςχετικά ζγγραφα ςτα οποία ο
αντικαταςτάτθσ δεςμεφεται για τθν προςικουςα εκπλιρωςθ των εν λόγω ςυμβατικϊν όρων και τθν εν γζνει
υποκατάςταςθ του ςτισ υποχρεϊςεισ του αποχωροφντοσ μζλουσ. Θ Ανακζτουςα Αρχι εγκρίνει με απόφαςι τθσ τθν
αντικατάςταςθ αυτι. Σε περίπτωςθ όμωσ που θ πρόταςθ για ςυγκεκριμζνο αντικαταςτάτθ δεν γίνει αποδεκτι, θ
Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να κθρφξει τθν Ανάδοχο Ζνωςθ /Κοινοπραξία ζκπτωτθ.
12.

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει ςε ςθμείο που κα υποδειχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςχετικι

πλθροφοριακι πινακίδα, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία για τθν χρθματοδότθςι του.

ΑΘΟ 7

ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ρζραν των λοιπϊν ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, το Νοςοκομείο ζχει τισ εξισ ειδικζσ υποχρεϊςεισ, ωσ προσ ότι
αφορά τθ χριςθ του υπό προμικεια υλικοφ:
α) Να μεριμνά για τθν προςεκτικι χριςθ του υλικοφ.
β) Να προφυλάςςει το υλικό από οποιαδιποτε πρόκλθςθ ηθμιάσ, οφειλόμενθσ ςε υπαιτιότθτα υπαλλιλων του
Νοςοκομείου ι τρίτων προςϊπων ι ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ (υγραςία, ςκόνθ, υπερβολικι ηζςτθ κ.λ.π.).
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ΑΘΟ 8

ο

ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ
8.1. Ο Ρρομθκευτισ δεν μπορεί να κεωρθκεί υπεφκυνοσ για τθν μθ ζγκαιρθ φόρτωςθ - παράδοςθ του υπό
προμικεια υλικοφ, εφόςον ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. Ωσ ανωτζρα βία νοείται κάκε γεγονόσ
απρόβλεπτο, το οποίο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν μπορεί να αποτραπεί ζςτω και με τθ λιψθ μζτρων
άκρασ επιμζλειασ και ςφνεςθσ, ζνεκα του οποίου κακίςταται ανζφικτο ςτον Ρρομθκευτι να προβεί ο ίδιοσ ι
μζςω τρίτων ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του.
8.2. Σε εφαρμογι του άρκρου 204 του Ν. 4412/2016, ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται μζςα ςε διάςτθμα είκοςι (20)
θμερϊν από τότε που ζλαβε χϊρα το γεγονόσ που ςυνιςτά ανωτζρα βία να το αναφζρει εγγράφωσ και να
προςκομίςει ςτο Νοςοκομείο τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Σε περίπτωςθ που ο Ρρομθκευτισ δεν
προςκομίςει τζτοια ςτοιχεία ςτερείται του δικαιϊματοσ να επικαλεςτεί τθ ςυνδρομι λόγου ανωτζρασ βίασ για
τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων.
8.3. Γεγονότα που εντάςςονται ςτο πλαίςιο των κινδφνων τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ του Ρρομθκευτι και
μπορεί να επθρεάςουν δυςμενϊσ τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, δεν ςυνιςτοφν λόγουσ
ανωτζρασ βίασ.

ΑΘΟ 9

ο

ΛΟΙΡΟΙ ΟΟΙ
Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ κεωροφνται ουςιϊδεισ. Τροποποίθςθ αυτϊν μπορεί να γίνει μόνον εγγράφωσ, ςε
αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ και μετά από προθγοφμενθ ςχετικι απόφαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου του Νοςοκομείου και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ (ΕΔΑ). Ζχουν πλιρθ
ςυμβατικι ιςχφ και αποτελοφν αναπόςπαςτα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, ςτο μζτρο που δεν αντίκεινται ςτουσ όρουσ
αυτισ, α) θ διακιρυξθ του διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, β) θ τεχνικι και οικονομικι προςφορά του Ρρομθκευτι και
γ) οι διευκρινιςτικζσ του επιςτολζσ και τα τεχνικά φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου.

ΑΘΟ 10

ο

ΕΡΙΛΥΣΘ ΔΙΑΦΟΩΝ - ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
10.1. Κάκε διαφορά που ανακφπτει κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ι και μετά τθ λιξθ τθσ, εφόςον
απορρζει απ’ αυτιν) μεταξφ του Νοςοκομείου και του Ρρομθκευτι και αφορά (ενδεικτικά) τθν εκτζλεςθ των
όρων τθσ ςφμβαςθσ, τθν ερμθνεία αυτισ, τον προςδιοριςμό ι/ και τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν
υποχρεϊςεων των μερϊν ι τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ, επιλφεται κατ’ αρχιν, ανεξαρτιτωσ του
χρόνου γενζςεϊσ τθσ, από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Νοςοκομείου, προσ το οποίο ο Ρρομθκευτισ πρζπει
να απευκφνει ςχετικι αίτθςθ. Το Δ.Σ. αποφαςίηει οριςτικά εντόσ εφλογου χρόνου με αιτιολογθμζνθ απόφαςι
του, θ οποία γνωςτοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο. Εάν το Δ.Σ. του Νοςοκομείου δεν εκδϊςει απόφαςθ επί τθσ
αιτιςεωσ μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμζρα υποβολισ τθσ ι αν ο Ρρομθκευτισ δεν αποδεχκεί τθν
απόφαςθ του Δ.Σ., τότε οποιοδιποτε από τα μζρθ δικαιοφται να ειςαγάγει τθ διαφορά προσ επίλυςθ ενϊπιον
των αρμοδίων Δικαςτθρίων.
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10.2. Κάκε διαφωνία ι διαφορά που κα απορρζει από τθ ςφμβαςθ προμικειασ ι κα ςχετίηεται μ’ αυτιν και δεν κα
ρυκμίηεται κατά τον ανωτζρω τρόπο, κα επιλφεται αποκλειςτικά από τα κακ’ φλθν αρμόδια δικαςτιρια τθσ
Καςτοριάσ.
10.3. Για ότι δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται οι όροι τθσ υπ’ αρικ. /2017 διακιρυξθσ του
διενεργθκζντοσ διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι περί προμθκειϊν του Δθμοςίου διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κάκε
φορά. Θ εφαρμογι των διατάξεων αυτϊν δεν αποκλείει τθν άςκθςθ άλλων δικαιωμάτων του Νοςοκομείου,
που απορρζουν από τισ ςυναφείσ με τθ ςφμβαςθ διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα και τθσ λοιπισ ιςχφουςασ
νομοκεςίασ.
Ακολουκεί κατάςταςθ των υπό προμικεια ειδϊν ςε ποςότθτεσ και τιμζσ όπωσ αυτζσ φαίνονται ςτθν προςφορά που
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.
Σε επιβεβαίωςθ όλων των παραπάνω ςυντάχκθκε θ παροφςα ςε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφοφ
διαβάςτθκαν, υπογράφθκαν από τουσ ςυμβαλλόμενουσ, εκ των οποίων το Νοςοκομείο ζλαβε τα δυο (2) αντίγραφα,
ενϊ το άλλο ζλαβε ο Ρρομθκευτισ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Νοςοκομείο

ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΜΘΘΕΥΤΘ

(Υπογραφι)

(Υπογραφι)
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ηϋ – ΕΕΕΣ

Θ ανακζτουςα αρχι ςυντάςςει με τθ χριςθ τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ, ιτοι τθσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ που
διακζτει θ ΕΕ (βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 τθσ
Επιτροπισ τθσ 5θσ Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που κα ανταποκρίνεται: α) ςτισ καταςτάςεισ
εκείνεσ για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι, με βάςθ τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, μποροφν
να αποκλειςκοφν, κακϊσ και β) ςτα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με τα ωσ άνω
ζγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου ωσ αρχείο PDF, ψθφιακά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διακιρυξθσ.
Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω
τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ τθ ςχετικι απάντθςι τουσ.
Ρρόκειται για μια υπεφκυνθ διλωςθ τθσ καταλλθλότθτασ, τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ και των
ικανοτιτων των επιχειριςεων, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ προκαταρκτικό αποδεικτικό ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων που υπερβαίνουν το κατϊτατο όριο τθσ ΕΕ. Θ υπεφκυνθ
διλωςθ επιτρζπει ςτισ ςυμμετζχουςεσ εταιρείεσ ι άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ να αποδείξουν ότι:
 δεν βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ι είναι δυνατόν να αποκλειςτοφν από
τθ ςφναψθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ
 πλθροφν τα ςυναφι κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ.
Μόνον ο προςωρινόσ προμθκευτισ κα πρζπει να υποβάλει τα πιςτοποιθτικά που ηθτοφνται από τθν
ανακζτουςα αρχι ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία. Από τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ ενδζχεται να ηθτθκοφν
οριςμζνα ι όλα τα ζγγραφα ςε περιπτϊςεισ αμφιβολιϊν. Σε περίπτωςθ που ο προςωρινόσ προμθκευτισ
παρζχει τουσ ςυνδζςμουσ για τα πρωτότυπα αποδεικτικά ςτοιχεία ςτα αντίςτοιχα μθτρϊα, θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί να ζχει άμεςθ πρόςβαςθ από εκεί. Ειδικότερα, με βάςθ τθν παρ.6 του άρκρου 79 του
Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά
ςτοιχεία όταν θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ -μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Καλφπτει μόνο τουσ όρουσ ςυμμετοχισ (προεπιλογι)
από πλευράσ κριτθρίων αποκλειςμοφ και επιλογισ.
Το e ΕΕΕΣ είναι θ θλεκτρονικι ζκδοςθ αυτισ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, που παρζχεται ςτο διαδίκτυο από
τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools - databases/espd
Θ υπθρεςία e ΕΕΕΣ επιτρζπει:
 ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ, να ςυμπλθρϊνουν και να χρθςιμοποιοφν ζνα υπόδειγμα ΕΕΕΣ κακορίηοντασ
τα κριτιρια αποκλειςμοφ και επιλογισ
 ςτθν ςυμμετζχουςα επιχείρθςθ να ςυμπλθρϊνει, να επαναχρθςιμοποιεί, να τθλεφορτϊνει και να
εκτυπϊνει το ΕΕΕΣ για μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, προσ διευκόλυνςθ των ανακετουςϊν αρχϊν/ανακετόντων φορζων κακϊσ και των
οικονομικϊν φορζων, εξζδωςε ςχετικό ζγγραφο με Συχνζσ Ερωτιςεισ (Frequently Asked Questions-FAQ),
όςον αφορά το θλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Συμβάςεων (e ΕΕΕΣ), εςτιάηοντασ ςε κζματα
βαςικϊν αρχϊν του ΕΕΕΣ, χριςθσ τθσ υπθρεςίασ e ΕΕΕΣ που προςφζρει θ ΕΕ κακϊσ και κζματα τεχνικά και
Εφαρμογισ του e EEEΣ.
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ
όπωσ αυτό ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο
κείμενο αυτισ είτε ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf (Αποφ.
Ρ1/2390/13) ψθφιακά υπογεγραμμζνο κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθν διακιρυξθ.
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Για τθν ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου e ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να
χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να
εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία e ΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF,
το οποίο και αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:
Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία e EEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ».
Θ εκτφπωςθ κα πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό,
εγκατεςτθμζνο ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ
εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ
λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google
Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. Cute PDF.
Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ,
οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ (https://ec.europa.eu/growth/tools- databases / espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι
pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν ςτο ςχετικό δ/ςμό.
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