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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθµ. 27η/12-12-2019
(θέµα 20ο) απόφασης ∆.Σ., προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό µε κριτήριο
κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια ακτινολογικών φιλµ για ένα (1)
έτος, (CPV : 32354100-0).
Προϋπολογισµός δαπάνης 85.249,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από αρµόδια επιτροπή στις 03-04-2020
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. στα γραφεία του Νοσοκοµείου.
Γραµµατέας του ανωτέρω διαγωνισµού ορίζεται η κα Καµάτσου Μαρία
τηλ. 2251046292.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
σε ηλεκτρονική µορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής
(www.vostanio.gr) στον σύνδεσµο ∆ιαγωνισµοί και στη ∆ιαύγεια.
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∆ΙΑΥΓΕΙΑ
16/3/2020

Ηµεροµηνία
δηµοσίευσης
στον
ηµερήσιο
τύπο

Ηµεροµηνία
ανάρτησης στο
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18/3/2020
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Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1.
2.
3.
4.

5.

Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών
θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19/1-2-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Του Ν.4412/2016 “∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81/4-4-2005), όπως τροποποιηµένος ισχύει.
Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των
Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιηµένος
ισχύει.
Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
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6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

ανάπτυξη βασικών τοµέων του εµπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου
Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή
παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.∆.).
Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει.
Του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου»
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 204/19-7-1974), όπως ισχύει.
Του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (Κ.∆.∆.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί
µε το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 45/9-3-1999).
Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 199/28-9-1999), και
ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προµήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τα
άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη
ισχύος του Ν. 3310/2005.
Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24
(παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις).
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο
νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68/20-3-2007).
Της υπ’ αριθ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας
«Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην
επαρχιακών), ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην
επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β΄
1226/17-7-2007).
Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις
εµπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003).
Του Ν.3981/2-3-2011 «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες
διατάξεις»
Την υπ’αριθµ.51η/16.10.2014 θέµα 14ο της ολοµέλειας της ΕΠΥ και το
ΦΕΚ3261/4.12.2014 τεύχος Β έγκρισης του ΠΠΥΥ 2014-2015.
Την υπ’αριθµ.18144/16.12.2019 απόφαση της επιτροπής κλήρωσης σύµφωνα
µε το ΦΕΚ 2540/07-11-2011 για τον ορισµό επιτροπής διαγωνισµού.
Την υπ’αριθµ.27η/12-12-2019(θέµα 20ο) απόφαση ∆.Σ έγκρισης διενέργειας
διαγωνισµού

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Ηλεκτρονικό ανοικτό ∆ιαγωνισµό σε ευρώ ελεύθερο µε κριτήριο κατακύρωσης την
χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είναι υψηλότερη αυτής του Παρατηρητηρίου
τιµών και απαιτείται να αναφέρεται στην προσφορά η τιµή και ο κωδικός
καταχώρησής του σε αυτό) για την προµήθεια Ακτινολογικών Φιλµ για τις ανάγκες
του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος.
Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία δέκα
πέντε (15) ηµερών, από την ηµεροµηνία καταχώρησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ ,και στον
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Ελληνικό Τύπο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
1. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΕΣΗ∆ΗΣ
16/3/2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/3/2020

2/4/2020

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω
του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες
χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13
και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»-Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται , όπως περιγράφεται
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'.
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν:
α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
γ) συνεταιρισµοί
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση
εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
σύµβασης.
3. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς
(Προµηθευτές)
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :
3.1. Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή
τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους
χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
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Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την
εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification
Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το
αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη
από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην
Ελληνική.
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του Νόµου
4412/2016 για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και
δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο
κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται /
αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο,
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία.
3.2 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες
ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος.
3.3 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης
λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του
λογαριασµού του.
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός, θα γίνει σύµφωνα µε τα παρακάτω παραρτήµατα
που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής:
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'
«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'
«ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ »
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ»,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E'
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’
«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο
µέρος αυτής.
• Τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης [ΤΕΥ∆]
• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
• το σχέδιο της Σύβασης µε τα Παραρτήµατά της
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική
υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο
10 ηµερολογιακές ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Αιτήµατα παροχής
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των
ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των
προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των
προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν
από την προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή
των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για
την προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των
προθεσµιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα τυχόν ενστάσεις ή
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και
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τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα
και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε
µε το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς
και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόµιµα επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε
από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί
∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη
χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και
δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης
φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την
σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454
του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή µη - µε ειδικό τεχνικό
περιεχόµενο µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, αγγλική, χωρίς να
συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙ∆ΟΥΣ
CPV
Προϋπολογισµός ∆απάνης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ( % )
ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ
∆ΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ – ΟΧΙ)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙ∆ΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ελάχιστη ποσότητα
τµηµατικής παράδοσης
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α/Α
1.

ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΥΥ-003001

2.

ΥΥ-003017

3.

ΥΥ-003006

4.

ΥΥ-003007

5.

ΥΥ-003008

32354100-0
85.249,00 € χωρίς ΦΠΑ ………………………………ΚΑΕ 1741
Το Νοσοκοµείο
Για ένα (1) έτος .
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει την
τιµή του παρατηρητηρίου τιµών , την ηµέρα υποβολής της
προσφοράς
Εκάστοτε Νοµοθετηµένες
Περιγράφεται
ΝΑΙ
Γενικό Νοσοκοµείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
Στον χώρο
65.500

του Γενικού Νοσοκοµείου Μυτιλήνης

∆ΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ µετά από παραγγελία µας
ΚΑΜΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ τηλ.2251046292

ΕΙ∆ΟΣ
ΞΗΡΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΙΛΜ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 20Χ25 εκ. DT10B
ΞΗΡΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΙΛΜ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 25Χ30 εκ. DT10B
ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 18Χ24 εκ.
DT10M
ΦΙΛΜ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ 24X30 εκ.
DT10M
ΞΗΡΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΙΛΜ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 35Χ43 εκ. DT10B

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
9.000 τεµάχια
16.000 τεµάχια
500 τεµάχια
5.000 τεµάχια
35.000 τεµάχια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επισηµαίνεται ότι τα φιλµ ξηράς εµφάνισης µε κωδικούς ΥΥ-003001,
ΥΥ-003017 και ΥΥ-003008 πρέπει να είναι κατάλληλα για κάµερα AGFA DRYSTAR
5503 ή αντίστοιχη.
Επισηµαίνεται ότι τα φιλµ του µαστογράφου µε κωδικούς ΥΥ-003006,
ΥΥ-003007 πρέπει να είναι κατάλληλα για κάµερα AGFA DRYSTAR AXYS ή
αντίστοιχη.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ Τα δείγµατα θα φέρουν αυτοκόλλητη
ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυµία του προµηθευτή καθώς και τον Α/Α
του είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη.
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4155/13
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013)
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», και τις διατάξεις του Νόµου
4412/2016.
Περιεχόµενο προσφορών
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α)
ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
και (β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».*(υπο)φάκελος:
κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα.
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
1.2.1. Περιεχόµενα
(υπο)φακέλου
«∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική
προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο
υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της
προσφοράς. Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται :
1.2.1.1. ∆ικαιολογητικά συµµετοχής
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή
αρχείου .pdf σύµφωνα µε ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016, το
ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
-Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό κατά το αρθ. 72 του Νόµου 4412/2016 και την
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf
και προσκοµίζεται από αυτόν στην Αρµόδια Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού
σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.
- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως
εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και
στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι
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προσφέροντες :
δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σύµφωνα µε ότι
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, ήτοι :
ι)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της
29.1.1998, σελ. 1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α'305),
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων :
30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14
31 παρ. 4, 5 και 6
32 παρ. 4 και 5
35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής
τους δραστηριότητας.
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται
θεώρηση γνησίου υπογραφής.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση
υποβάλλουν :
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο. Ε, Ε. Ε ή Ε. Π. Ε.
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος, όταν το νοµικό
πρόσωπο είναι Α. Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται
από τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού.
1.2.1.1.2.
Υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα
στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι
και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :
α. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στο άρθρο 79 του Ν.4412/2016
καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούνε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης
πτώχευσης.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή
υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία.
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β. ∆εν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες του άρθρου 79 του Ν.4412/2016
κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά
πρόσωπα) και,
επίσης, ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης
των
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).
γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική
διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε
αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς
στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και
ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του
Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά
κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους,
προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο
Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση
(δεν αφορά συνεταιρισµούς). Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι
είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης
τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της χώρας εγκατάστασής
τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν,
προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους , προκειµένου για
φυσικά πρόσωπα .
στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή των προβλεπόµενων διατάξεων του
Ν.4412/2016 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.
ζ. ∆εν τελούν σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατ' εφαρµογή των προβλεπόµενων διατάξεων του
Ν.4412/2016 κατά την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς.
η. ∆εν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153)
θ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) .
ι. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική
υποβολή / έντυπη προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών του άρθρου 103
του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του ιδίου Νόµου .
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη
δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπό του. Η υπεύθυνη δήλωση
υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου
υπογραφής.
-Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016, εφόσον οι
προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγµατος, εφόσον απαιτείται, σύµφωνα µε ότι
προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, η οποία εκδίδεται όταν κατατεθεί το
σχετικό δείγµα και την οποία πρέπει να επισυνάψει ο οικονοµικός φορέας στον
(υπό)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά».
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-Οι προσφέροντες, υποβάλουν µε την προσφορά τους, δήλωση που φέρει ψηφιακή
υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που
προσφέρουν σύµφωνα µε ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
-Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού
προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωµένο
αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία
πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ , τα υπόλοιπα
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους, το νοµικό
πρόσωπο και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως
από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου
νοµικού προσώπου.
-Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα
αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονοµικών
προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 4.2 της
παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκοµίσουν εγκαίρως και προσηκόντως
σύµφωνα µε ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και της παρούσης,
τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
-Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέτρων που λαµβάνει ο
προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προµηθευτή που δεν είναι ο ίδιος
κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούµενης
παραγράφου ( 1.2.1.1.9.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και
προσκοµίζονται από τον προσφέροντα.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
µαζί µε την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά
για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε
µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται
αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική
θεώρηση.
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «
∆ικαιολογητικά συµµετοχής -τεχνική προσφορά» που
έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο οικονοµικό
φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή . Ως τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής , πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
1.2.1.3. Τεχνική προσφορά
Στον (υπό) φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται
ηλεκτρονικά τα κάτωθι :
1.2.1.2.1. Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα
παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά
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και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
∆ηλώσεις καταγωγής των προσφεροµένων υλικών :
α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει
στην προσφορά του, την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το
προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής
της.
β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική
τους επιχειρηµατική µονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηµατική
µονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο
εγκατάστασής της.
Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την
αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την
επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή µερικά τη µονάδα
κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόµιµος εκπρόσωπος της
επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριµένης
προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η
αποδοχή.
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι ως άνω
δηλώσεις φέρουν
ψηφιακή
υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται
θεώρηση.
Α) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση
πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή ή
των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π .χ ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα
σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO
14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένους φορείς
πιστοποίησης, διαπιστευµένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.
Ε. (Ε. Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation - EA) και µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.
Β) Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρµόνισης , θα πρέπει από τον
προµηθευτή να προσκοµίζονται όλα τα προβλεπόµενα από την Ευρωπαϊκή
νοµοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συµµόρφωση µε τα σχετικά
κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιηµένα
σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά συµµόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισµών ή διεθνών
προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου
προϊόντων, διαπιστευµένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε.
(Ε.Σ.Υ.∆.) ή από φορέα διαπίστευσης µέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη
∆ιαπίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και µάλιστα, µέλος της
αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).
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Γ) Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόµιση
Εκθέσεων ∆οκιµών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να
περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η
συµµόρφωση των προϊόντων µε επιµέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και
χαρακτηριστικά) που περιλαµβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις
∆οκιµών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευµένα εργαστήρια ποιοτικού
ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισµένων ικανοτήτων.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
1.2.2. Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα.
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)
φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική
ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό
ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή και ο τρόπος πληρωµής, όπως
ορίζεται κατωτέρω :
1.2.2.1. Τιµές
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ .
Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς
ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον
χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται
σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή
µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν
δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη ποσότητα, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.
Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις
α- Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρµόζεται
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πολιτική τιµών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιµής
απόκτησης του προϊόντος για εµπορία (τιµή Dumping) ή ότι το προσφερόµενο
προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι
γνώστες των προαναφερθέντων µέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
β- Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εµπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που
δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυµερών Συµφωνιών του Παγκοσµίου
Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωµένης
Τελωνειακής Ένωσης µε την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν µε την προσφορά
τους, ότι το προσφερόµενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιµών
πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιµής απόκτησης του προϊόντος για
εµπορία (τιµή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
γ- ∆εν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι
προσφέροντες προϊόντα προερχόµενα από τα κράτη-µέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την
Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, το Ισραήλ και τη Τουρκία
καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρµόζει στον χρόνο που
επιθυµεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται µε την Ε.Ε. στο
πλαίσιο ολοκληρωµένης Τελωνειακής Ένωσης. Οι τιµές θα δίνονται ως εξής:
Ι. Τιµή µονάδος σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και
κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύµφωνα µε το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' .
ΙΙ. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής
θα υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα.
ΙΙΙ. Για την διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υπόψη, η τιµή της
προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα και το
κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την
τεχνική προδιαγραφή.
Επιβάλλεται επίσης κράτηση ύψους 0,10% επι της αξίας εκτός ΦΠΑ , υπέρ της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων η οποία επιβαρύνεται µε το
νόµιµο τέλος χαρτοσήµου 3% και της επ' αυτού εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20%
Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της οικονοµικής
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ.
Επισηµαίνεται ότι η συνολική προσφερόµενη τιµή της οικονοµικής προσφοράς δεν
θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Εάν στο διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές, θα
εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
Για τον σκοπό αυτό, θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως
οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας
κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές
συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία
των προτεινοµένων προµηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της
προσφοράς .
- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.
Επισηµαίνεται επίσης ότι, οι οικονοµικές προσφορές των εταιρειών θα πρέπει να
είναι εντός της χαµηλότερης τιµής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο
παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010. Για τον λόγο αυτό και προκειµένου
να γίνει η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών µε αυτές του Παρατηρητηρίου, θα
πρέπει οι εταιρείες στην οικονοµική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την
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τιµή του προσφερόµενου είδους, την παράγραφο και την τιµή µε τα οποία αυτό έχει
καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιµών. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο
είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο τιµών αυτό θα πρέπει να αναγράφεται ρητά
στην οικονοµική προσφορά.
Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µε αυτές του Παρατηρητηρίου
τιµών που θα ισχύουν την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Προσφορές οι οποίες αναγράφουν τιµές πάνω από το Παρατηρητήριο του άρθρου 24
του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Ν.3918/2011, άρθρα 13 & 16).
1.2.2.2. Τρόπος Πληρωµής
Η πληρωµή θα γίνεται, για το µέρος της ποσότητας που θα παραδίδεται µε τον
αναλογούντα Φ.Π.Α µετά από κάθε τµηµατική, οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή
• Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, ισχύουν τα όσα
αναφέρονται στο Ν.4412/2016 και την µε αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998
απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών
• Η αρµοδία αρχή, γίνεται υπερήµερη, χωρίς να απαιτείται όχληση και οφείλει
τόκους µόλις περάσει η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα
αρχή υπολογίζεται µε βάση το επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξηµένο κατά 8 τουλάχιστον επιπλέον
ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το επιτόκιο αναφοράς που ορίζει η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα ( Ν. 4152/13 / ΦΕΚ 107/Α/13 παρ. Ζ περί καθυστερήσεως
πληρωµών )
1.2.2.3. Ρήτρα ηθικού περιεχοµένου.
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εµπορικών) που
κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας
απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.
Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες
της εφαρµογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του
προϊόντος.
Επισηµαίνεται ότι :
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό Φορέα σηµαίνονται από
αυτόν µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακές ηµέρες,
προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής
προσφορών του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του
παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους
όρους της ∆\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσης
αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της
προσφοράς.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως
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απαράδεκτες.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι
διαγωνιζόµενοι παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο
όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,
µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες
παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που
αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο
όργανο.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Η προσφερόµενη τιµή θα αναφέρεται στο σύνολο των προκηρυχθέντων ειδών.
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µία (1) εργάσιµη ηµέρα µετά
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 3/4/2020 και ώρα 11.00
π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας
Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι
ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται
ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε
ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές
κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν,
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών
που προσφέρθηκαν.
3. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων
της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση
δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως:
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την
αναθέτουσα αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος,
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και
υποφακέλων των προσφορών.
Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των
ηλεκτρονικών προσφορών
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη
της προσφοράς τους.
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Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες
χρήστες - οικονοµικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων
δικαιολογητικών και οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός
των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται.
4.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν.4412/2016, ο
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι
(20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά,
υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο
µε σήµανση «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 και 4.2. Τα δικαιολογητικά
προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην
αρµόδια υπηρεσία (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά).
4.1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.
∆ικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα
οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :
4.1.1.

Οι Έλληνες πολίτες :

4.1.1.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4.1 έγγραφη ειδοποίηση, από το οποίο να
προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα των διατάξεων του Ν.4412/2016, ήτοι
συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.
1),
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος
1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ.
2),
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995,
σελ. 48),
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1
της οδηγίας 91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν.
2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α'305),
κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
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πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε
ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή .pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές
αποφάσεις.
4.1.1.2. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του
τελευταίου εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε
πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς
τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) .
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα
νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το
σχετικό πιστοποιητικό.
4.1.1.5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα,
απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος, από αρµόδια αρχή
του ∆ηµοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.
4.1.2.
Οι αλλοδαποί :
Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου
πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση
για κάποιο από τα αδικήµατα της ως άνω παραγράφου 4.1.1.1.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου πριν από την
κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.
Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της
ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις
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φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε
ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του
διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
4.1.3. Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά :
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 4.1.1 και 4.1.2 αντίστοιχα.
- Το απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής
ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νοµικού προσώπου, των ως άνω
παραγράφων, αφορά τους ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο. Ε , Ε. Ε, Ε.
Π. Ε. και IKE τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο όταν το νοµικό πρόσωπο
είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου τους νόµιµους
εκπροσώπους του.
Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαµήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του
κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα)
Βεβαίωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (α'153)
4.1.4.

Οι συνεταιρισµοί :

4.1.4.1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από
την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 4 έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο
ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί
µε αµετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης α της
παραγράφου 4.1.1.1.
Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 4.1.1.2, 4.1.1.3 και 4.1.1.4 της παραγράφου
4.1.1, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και των περιπτώσεων
4.1.2.2, 4.1.2.3 και 4.1.2.4. της παραγράφου 4.1.2, εφόσον πρόκειται για
αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 4.1.3.2 της
παραγράφου 4.1.3.
Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.
4.1.5.
Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που
συµµετέχει στην Ένωση. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή
της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν
από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη
βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής
ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
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συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν
στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Ειδικότερα µε τη
φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά
αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική
ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που
το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία
της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να
προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των
20 ηµερών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και από την οποία να
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος.
Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου
(ΑΦΜ) υποβάλλει τη φορολογική ενηµερότητα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου
τύπου .pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και
καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη
µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής
ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία
κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα
ταχυδροµείου.
4.2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:
∆ικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονοµικής και
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά
τα ως άνω (παράγραφο 4) αναφερόµενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, είναι :
Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης
Ισολογισµούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση µη τήρησης ισολογισµών,
επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών ∆ηλώσεων), από τα
οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
κατά µέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα,
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είναι ίσο ή µεγαλύτερο µε το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του
προσφερόµενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο µικρότερο της
τριετίας θα υποβάλει ισολογισµούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο
λειτουργεί.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προµήθειας στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκοµίζονται (µε διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα
προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες
ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, ύστερα από
σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και
διαδικασιών.
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο
διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των
∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.
ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά
και δεν προσκοµίσει σε έντυπη µορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα
και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την
αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και
προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται
η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή και
ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και
προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων,
ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από
αυτές, ο διαγωνισµός µαταιώνεται.
Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη
δήλωση σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016 ή ο υπόχρεος
προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκοµίσει εγκαίρως
και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα
έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από
την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου ∆/τος,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης,
καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη
καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων
του σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016.
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7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε την διαδικασία που
προβλέπεται από τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 4 του
Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α') «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται
της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών
σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ"» όπως τροποποιήθηκε µε το αρθ. 63 Ν
4055/12 ( Α 51), µέσω του συστήµατος επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο µε
µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.
Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά
υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή
αρχείου .pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη
µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν.
3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού
παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.
Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της,
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.
8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ότι προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016
9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
9.1. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα
που
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε
τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι
διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.
Κάθε προσφορά συµπεριλαµβανοµένης και αυτής των ΜΜΕ ή των ενώσεών τους
κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς
ΦΠΑ ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που
επιτρέπεται να προσφερθεί.
Εγγύηση συµµετοχής 1.704,98 €
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το
συνηµµένο υπόδειγµα και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί
ένα (1) µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η ∆\ξη.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, οι προµηθευτές είναι
υποχρεωµένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της
συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.
- Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της
προς υπογραφή σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να
είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.
Οι εγγυήσεις συµµετοχής,
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής
πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόµενο ποσό
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου και θα πρέπει να είναι σύµφωνες
µε τα συνηµµένα υποδείγµατα.
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Η απαιτούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας οι ειδικότεροι όροι γι' αυτή
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆'
9.1.7. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Ν.4412/2016 και στην
παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1 2390/2013.
9.2. ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής µπορεί να παρατείνεται το ανώτερο µέχρι 7 ηµέρες
αυτού µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου για την επιβολή των
προβλεπόµενων κυρώσεων (Ν.4412/2016) ή να µετατίθεται .
ΣΥΜΒΑΣΗ
10.1. Μετά την ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης υπογράφεται και από τα
δύο συµβαλλόµενα µέρη η σύµβαση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην
παρούσα.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν
πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο
που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το
ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012)
και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ'
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται κυρίως υπόψη τα αναφερόµενα
στις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016.
Εάν ως κριτήριο κατακύρωσης της προµήθειας για την τελική επιλογή του
προµηθευτή, ορίζεται η χαµηλότερη τιµή, για την αξιολόγηση των προσφορών
λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω :
(σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Ν.4412/2016, και το άρθρο 13 του Ν.
3918/2011 , όπως αντικαταστήθηκε µε το άρθρο 14 του Ν. 4052/2012)
1. Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή , η οποία δεν θα υπερβαίνει την τιµή του
παρατηρητηρίου τιµών
2. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή ,εκ των
προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές , µε βάση τις
τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης .
Υπό την παρακάτω επιφύλαξη : όταν ο προµηθευτής ο οποίος προσφέρει την
χαµηλότερη τιµή ή την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά δεν
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
που προβλέπονται και περιγράφονται παρακάτω εντός 20 ηµερών από την
κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν , η κατακύρωση γίνεται στον
προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται η
κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή ή
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής . Αν
κανένας από τους προµηθευτές δεν προσκοµίσει ,σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις των ανωτέρω ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά
τα οποία απαιτούνται ο διαγωνισµός µαταιώνεται
Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα διαβιβάσει στην
Υπηρεσία ∆ιενέργειας το πρακτικό της, η οποία αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνά
της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
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Π Α Ρ Α Ρ Τ ΗΜ Α ∆'
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Σύµβαση µε τον προµηθευτή θα ισχύει για ένα (1) έτος από την
υπογραφή της, το δε ∆ηµόσιο διατηρεί το δικαίωµα παράτασής της µε
απόφαση ∆.Σ. του Νοσοκοµείου, µε τους ίδιους όρους και τιµές, για δύο µήνες.
Το Νοσοκοµείο θα έχει το δικαίωµα υποβολής παραγγελίας από την
επόµενη της ηµεροµηνίας υπογραφής της Σύµβασης και σύµφωνα µε τις
ανάγκες του.
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτέλεση της Σύµβασης που θα υπογραφεί(Παραγγελίες, Επιτροπή
Παραλαβής, Πληρωµές κ.λ.π. θα γίνει από το Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µετά από κάθε τµηµατική, οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Γ.Ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'
ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΙΛΜ

ΞΗΡΑΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DRYSTAR DT10B – DRYSTAR DT10 MAMMO ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤEΣ AGFA DRYSTAR 5302, AGFA DRYSTAR 5503, DRYSTAR
AXYS

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Το υπόστρωµα βάσης να είναι πολυεστερικό, ανθεκτικό στις κακώσεις
και στη θερµοκρασία.
2. Να αποδίδουν άριστης ποιότητας απεικόνιση, να έχουν χαµηλή
οµίχλωση, µεγάλη σαφήνεια, πολύ καλή αντίθεση και µεγάλο εύρος
ευαισθησίας.
3. Να καλύπτονται από πιστοποιητικά ποιότητας διεθνώς αναγνωρισµένα
(π.χ. ISO-CE)
4. Να έχουν ηµεροµηνία λήξης τουλάχιστον 22 µήνες από την παράδοση.
5. Να είναι ανθεκτικά στην αποθήκευση για ικανοποιητικό εύρος
θερµοκρασίας και υγρασίας περιβάλλοντος.
6. Η συσκευασία των films θα πρέπει να είναι ανθεκτική, φωτοστεγανή, σε
άριστη κατάσταση και άθικτη σφράγιση.
7. Για κάθε τύπο προσφερόµενου film πρέπει να συνυποβάλλονται
PROSPECTUS µε όλα τα φωτογραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά
(όπως χαρακτηριστικές καµπύλες που προσδιορίζουν την ποιότητα και
την απόδοση του film).
8. Οι προµηθευτές των ανωτέρω ειδών να συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις αποφάσεων περί διάθεσης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης να κατατεθούν µε την προσφορά.
9. Οι εταιρείες να διαθέτουν σύστηµα ιχνηλασιµότητας για την ανάκληση
προβληµατικών παρτίδων.
10. Να αναγράφεται επάνω στο κουτί το εργοστάσιο κατασκευής µε την
ακριβή διεύθυνσή του.
11. Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ότι τα προσφερόµενα
είδη είναι απολύτως συµβατά µε τα εκτυπωτικά συστήµατα για τα οποία
προορίζονται και ότι αναλαµβάνει την ευθύνη µε δική του οικονοµική
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επιβάρυνση για τη περίοδο χρήσης των φίλµ, τον ποιοτικό έλεγχο και
ρύθµιση, των τεχνικών στοιχείων της εκτύπωσης (αµαύρωση, ευκρίνεια
κλπ).Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να έχει κατάλληλα εκπαιδευµένο
τεχνικό προσωπικό και να συνυποβάλλονται τα σχετικά πιστοποιητικά
εκπαίδευσης από το Κατασκευαστικό Οίκο.
12. Τα προσφερόµενα ψηφιακά φιλµς θα πρέπει να είναι τα αυθεντικά
(original) του Κατασκευαστικού Οίκου και όχι αποµιµήσεις. Η
εξασφάλιση της γνησιότητας των ψηφιακών φίλµ θα πιστοποιείται µε
έγγραφη

βεβαίωση

του

κατασκευαστικού

Οίκου

η

οποία

θα

συνυποβάλλεται στη προσφορά.
13. Βάσει του άρθρου 43 παρ. 9 ν. 4605/2019, οι προµηθευτές
υποχρεούνται να δηλώνουν στις τεχνικές προσφορές τους τη
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν. Προσφορά
στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό
προϊόν, πρέπει να δηλώσει στην προσφορά του την επιχειρηµατική
µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόµενο προϊόν καθώς
και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει
η ανωτέρω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι
προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική
τους επιχειρηµατική µονάδα στην προσφορά τους δηλώνουν την
επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το
προσφερόµενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασης της. Επίσης στην
προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν Υπεύθυνη ∆ήλωσή τους προς
την Αναθέτουσα Αρχή ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει
από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά
ή µερικά την µονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή επίσηµος
αντιπρόσωπός της (να αναφερθεί) έχει αποδεχτεί έναντι τους την
εκτέλεση της συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης
στον προµηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην
οποία δεν θα υπάρχουν οι `ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
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Β) ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΑ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΟΡΘΟΧΡΩΜΑΤΙΚΑ)
1. Να είναι διπλής επίστρωσης φωτοευαίσθητου υλικού.
2. Να είναι κατάλληλα για χρήση µε πινακίδες ευαίσθητες στον πράσινο
φθορισµό (green sensitive) ορθοχρωµατικά.
3. Να είναι κατάλληλα για επεξεργασία σε αυτόµατα εµφανιστήρια σκοτεινού
θαλάµου & συστήµατος µε το φως ηµέρας (Daylight).
4. Να προσφέρουν διαστάσεις (ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε
Νοσοκοµείου) : 24 x 30 cm,

35 x 43 cm

• ΦΙΛΜ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΞΗΡΑΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (DRY)
1. Να προσφερθούν

ΦΙΛΜ συµβατά µε τον τύπο των ξηρογραφικών

καµερών του κάθε Νοσοκοµείου ξεχωριστά & των ψηφιοποιητών εικόνας.
2. Να είναι µονής επίστρωσης (φωτοευαίσθητο υλικό επί της µίας
επιφάνειας)
3. Να

έχουν

τεχνικά

χαρακτηριστικά

που

να

επιτρέπουν

ανάλογη

σκιαγραφική αντίθεση (contrast ) σε σχέση µε τις διαφορετικές πυκνότητες
των εξεταζοµένων περιοχών.
4. Να έχουν διαστάσεις 20 Χ 25 cm, 25 Χ 30 cm

& 35 Χ 43 cm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα :
( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#
€ # υπέρ της Εταιρίας
∆/ΝΣΗ
∆ια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της
για την προµήθεια
σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.
∆/ξή
σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ`όλο τον
χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί (στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι
µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά
αναφέρεται στη ∆/ξη).

30

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονοµασία Τράπεζας:
Κατάστηµα :
( ∆/νση-Οδός-Αριθµός-ΤΚ-FAX):
Ηµεροµηνία Έκδοσης:
Προς
(θα αναγραφεί η διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής)
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούµενοι του
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ#
€ # υπέρ της Εταιρίας
∆/ΝΣΗ
∆ια την καλή εκτέλεση των όρων της υπογραφησοµένης συµβάσεως για την
προµήθεια
σύµφωνα µε την υπ`αριθµ.
∆/ξή σας.
Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη
δήλωσή σας, ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου.
Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα
µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν
δοθεί (στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας,
δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να
είναι µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον
χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα
υλικά πλέον δύο (2) µήνες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μυτιλήνη σήµερα
µεταξύ αφ΄ ενός του
κ. ………………………………………………. που παρίσταται και ενεργεί ως
∆ιοικητής του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» στην προκειµένη περίπτωση ,
εκπροσωπεί νόµιµα το Ίδρυµα και αφετέρου της
εταιρείας ………………………………….
(δ/νση …………………………………………………… τηλ.
,
ΑΦΜ
) που εκπροσωπείται νόµιµα από
τον
, συµφωνήθηκαν και συνοµολογήθηκαν τα
παρακάτω :
Μετά από το …………………. διαγωνισµό που διενεργήθηκε
στις ………………… για την
προµήθεια ………………………………………………..
η ως άνω εταιρεία σύµφωνα µε την υπ’
αριθµ. ………………………..απόφαση του ∆.Σ. αναλαµβάνει την προµήθεια
στο Νοσοκοµείο.
Α)Ποσότητα Συµβατικού Είδους
Β)Τιµή ανά µονάδα µέτρησης
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ : Εντός ……………………………………. Εργασίµων
ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παραλαβή του ως άνω ειδών ή µέρος
αυτού πέραν του συµβατικού χρόνου παράδοσης, υποχρεούται στην καταβολή
προστίµου προς το Νοσοκοµείο σύµφωνα µε το Ν.4412/2016.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Η εξόφληση του προµηθευτή θα γίνεται βάσει του Ν.4152/2013 υποπαρ.Ζ5 και
βάση ΦΕΚ αριθµ.φύλ.107.
Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται µε
επιταγή της Τράπεζας βάση θεωρηµένου τακτικού χρηµατικού εντάλµατος
πληρωµής αφού προσκοµίσει :
α) Τιµολόγιο – ∆ελτίο Αποστολής
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας
γ) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενηµερότητας
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο προµηθευτής κατά την πληρωµή επιβαρύνεται µε τις εκάστοτε νόµιµες
κρατήσεις.
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η διάρκεια σύµβασης που είναι για ένα (1) έτος
αρχίζει από την …………………… µέχρι……………………………….
Η διάρκεια της σύµβασης µε τµηµατικές παραδόσεις ισχύει για ένα
έτος αµέσως µόλις υπογραφεί και µπορεί να παραταθεί για ορισµένο
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χρονικό διάστηµα µετά την λήξη της µε απόφαση του ∆.Σ. του Νοσοκοµείου
Μυτιλήνης µε τους ίδιους όρους και το ίδιο οικονοµικό αντικείµενο και
συγκεκριµένα για δύο (2) µήνες, προκειµένου να εξαντληθούν τυχόν
εναποµείναντες συµβατικές ποσότητες..
Με αιτιολογηµένη απόφαση ∆.Σ., το Νοσοκοµείο λύει αζηµίως την σύµβαση
πριν από την λήξη αυτής, χωρίς την συναίνεση του προµηθευτή και χωρίς
αυτός να µπορεί να προβάλει καµία αξίωση έναντι αυτού ή του ∆ηµοσίου.
Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο
κείµενο σχετικό µε το διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα και
παραδροµές.
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και
συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Μυτιλήνης, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική
Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Η ως άνω σύµβαση διέπεται από τους όρους του Ν.4412/2016 του
Ν.2955/01 και τον Ν.2286/95.
Λαµβανοµένων υπόψη των όρων και συµφωνιών που περιέχονται στην
από …………………………………………διακήρυξη του διαγωνισµού η οποία
µαζί µε την από …………………………………….. προσφορά του ανωτέρου
αναδειχθέντος µειοδότη και τη δήλωση ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της
διακήρυξης του διαγωνισµού, των διατάξεων του Νόµου και των συνθηκών
εκτέλεσης της σύµβασης, αποτελούν µαζί ένα ενιαίο αδιαίρετο και
αναπόσπαστο σύνολο της σύµβασης.
Σύµφωνα µε τους όρους της από …………………….. διακήρυξης του
διαγωνισµού επισυνάπτεται στην παρούσα η υπ' αριθµ. …………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ευρώ ………………..€
αρ…………Τράπεζα………….ηµερ. έκδοσης………………….
Η ως άνω εγγυητική να ισχύει µέχρι την επιστροφή της στη τράπεζα.
Η παρούσα συντάχθηκε σε δυο αντίγραφα και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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