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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΓ. ΟΛΓΑΣ 3-5
ΑΘΗΝΑ
14233
ΕΛΛΑΔΑ
GR 30
2132057951
2132057038
promkgh2009@gmail.com
Μ.Σαλματάνης
www.konstantopouleio.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Ν.Π.Δ.Δ)
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(Αρ. Δ/σμού 74442) .
β)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
γ)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε. :9523 & 0879

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι απεγκετάσταση μεταφορά , εγκατάσταση και εγγύηση δύο (2)
ετών του Μαγνητικού Τομογράφου VisionSympony Upgrade 1,5 T από το Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο “Αγ.Σάββας” στο Κωνσταντοπούλειο –Πατησίων με προϋπολογισθείσα δαπάνη
223.200,00Ευρώ με ΦΠΑ
Η απεγκατάσταση εγκατάσταση κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 51400000-6
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
Η διάρκεια της σύμβασης για την απεγκατάσταση -εγκατάσταση ως την ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή των μηχανήματος και η συντήρηση του μηχανήματος για δύο έτη .
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και
ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
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 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ Απόφαση 41/2018 ΑΕΠΠ
Απόφαση 41/2018 ΑΕΠΠ Απόφαση 41/2018 ΑΕΠΠ Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
 Ν 4497/19 (ΦΕΚ Α΄171/13-11-2017) άρθρο 107
 Ν 4496/19 (ΦΕΚ Α΄170/8-11-2017) άρθρο 22
 Ν 4605/19 (ΦΕΚ Β΄52/1-4-2019) άρθρο 43
 Ν 4608/19 (ΦΕΚ Α΄66/25-4-2019) άρθρο 33
 Ν 4609/19 (ΦΕΚ 67Α/3-5-2019) άρθρο 56

-

Των Αποφάσεων (Ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διακήρυξη)
Την από 22-05-2019 (332 Έκτ Συν Θεμ 4) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου .
Την από 24-06-2019 (10η Συν Θεμ A9) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου
Την από 17-07-2019 (47η Έκτ Συν Θεμ A7) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου .
Την αρ πρωτ 360002/5-07-2019 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ
6ΠΜΖ469Η26-ΣΚΧ πολυετούς δέσμευσης και την αρ πρωτ 17/2-1-2019 δέσμευση με ΑΔΑ
6ΡΦΖ469077-ΘΑ1 με τις οποίες δεσμέυτηκε το ποσό σε βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 9523 & 0879
για το έτος 2019.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Τρίτη 27/8/2019 καθ΄όλη τη
διάρκεια της .
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr , την 25/7/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 74442
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL) : www.konstantopouleio.gr

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
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συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη σύμβασης .
2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
3. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] (Ως συνημμένο αρχείο στην πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ) καθώς και τα σχέδια που περιέχονται στη διακήρυξη.
4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
5. το σχέδιο της σύμβασης 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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι
ηλεκτρονικά 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν 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 : Σε περίπτωση ασυμφωνίας
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες,
επικρατεί η ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις
Σελίδα 8

19PROC005331228 2019-07-24
της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί
το έγγραφο..
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).Ειδικά,
τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα , 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.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση
με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι την προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. Το
ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των
προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει,
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019..
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3
έως 2.2.5 δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση.

Σελίδα 12

19PROC005331228 2019-07-24
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο
της προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες
που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση,
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΤΕΥΔ είναι αναρτημένο ως συνημμένο σε μορφή αρχείων .xml και .pdf στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheous.gov.gr του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Το e_ΤΕΥΔ, μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/2016
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες στο
διαδικτυακό http://www.eprocurement.gov.gr στο πεδίο: «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές
υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» και στα αναρτημένα έγγραφα του εν λόγω ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ),
το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά
την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των
δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά
ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
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οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο),
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με
1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι
αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005».και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής
δραστηριότητας)
προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν
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προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι
δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές
απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.2 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
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Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης,
γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο του αντικειμένου του διαγωνισμού.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται
η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος /συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα
της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω
ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]
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2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα
των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου .xml, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης
όπως ορίζεται κατωτέρω:
Α. Τιμές
Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά τεμάχιο .
Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
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Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή
σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή .
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω
αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές ,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
εξής στάδια:
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την Τρίτη 3 / 9 / 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης », κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο
3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση 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.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη
και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
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άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3.4 της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον
ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω
διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως
2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
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προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω
του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό
ανάδοχο
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το
ν. 4605/2019, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.5.2. και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η
προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας
κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από
την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον
τίτλο της σχετικής σύμβασης ή Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση,
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης,
εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας..
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.
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4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου
2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου
131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το ν. 4605/2019 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής
της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ακόμη και στην περίπτωση
τμηματικών παραδόσεων . Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 ν. 4013/2011 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/2019)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει
ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 3.2. της παρούσας
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των
υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της
συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα
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διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα
τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών),
6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην
περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών –υπηρεσιών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη
του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται
χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι
κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά (προσωρινή παραλαβή) σε έως 60
ημερολογιακές ημέρες όπως ορίζεται στους Ειδικούς Όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών στο
Παράρτημα Ι της παρούσας. Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης 60 ημερών) πρέπει να
γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα
στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου
μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές, η παράδοση τους σε κατάσταση λειτουργίας και η
προσωρινή παραλαβή του. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην
περίοδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να
υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε
εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το Παράρτημα VI της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).
Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και
εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με
μακροσοπικό έλεγχο –χημική ή μηχανική εξέταση πρακτική δοκιμασία κ.λ.π
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό
– οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
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Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
6.2.2. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και
εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη
σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου,
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο
δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2
και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
αξία.
Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις
της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό
όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης
Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/08/2019, ημέρα Τρίτη καθ΄όλη τη διάρκεια
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
της .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
03/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Απεγκατάσταση –μεταφορά , εγκατάσταση και
εγγύηση δύο ετών του Μαγνητικού Τομογράφου
VisionSymponyUpgrade
1,5
T
από
το
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ΄΄Αγ.Σάββας ΄΄ στο
Κωνσταντοπούλειο –Πατησίων
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

51400000-6
223.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Δύο έτη

ΜΕΡΟΣ Β - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απεγκατάσταση, μεταφορά, εγκατάσταση και εγγύηση 2 ετών του Μαγνητικού
Τομογράφου VisionSymphonyUpgrade 1.5T από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Αγ. Σάββας” στο
Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –Πατησιών»

1. Περιγραφη αντικειμένου

Το συγκρότημα του Μαγνητικού Τομογράφου VisionSymphonyUpgrade 1.5T,
θα
αποσυναρμολογηθεί από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Αγ. Σάββας”, θα μεταφερθεί στο
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο και θα εγκατασταθεί στον νέο χώρο που θα υποδειχθεί στην ανάδοχο
εταιρεία. Πρώτα θα υλοποιηθούν όλες οι εργασίες που αφορούν την διαμόρφωση του χώρου
εγκατάστασης, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας του ανωτέρου συγκρότηματος. Με την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα δημιουργηθεί το μαγνητικό πεδίο και θα γίνει η ρύθμιση της
ομοιογένειας με τα ειδικά εργαλεία και όργανα που θα διαθέτει στην κατοχή της με ποινή
αποκλεισμού η ανάδοχος εταιρεία καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

2. Προσόντα αναδόχου
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Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατ' ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα και να
υποβάλει τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα (επί ποινής αποκλεισμού)
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) με κατ' ελάχιστα
πεδία εφαρμογής την διαμόρφωση χώρων ιατρικών μηχανημάτων, την διαμόρφωση
χώρων ακτινοπροστασίας - θωρακίσεων ακτινοπροστασίας ( επί ποινής αποκλεισμού).
Πιστοποιητικό ISO 14001: 2015 με κατ' ελάχιστα πεδία εφαρμογής την διαμόρφωση
χώρων εγκατάστασης ιατρικών μηχανημάτων (επί ποινής αποκλεισμού).
Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 /OHSAS 18001:2007 με κατ' ελάχιστα πεδία
εφαρμογής την διαμόρφωση χώρων εγκατάστασης ιατρικών μηχανημάτων ( επί
ποινής αποκλεισμού).
Να αποδεικνύουν την εμπειρία σε έργα αντίστοιχων εργασιών με την προσκόμιση
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης σε τρία (3) τουλάχιστον έργα κατασκευής χώρων
εγκατάστασης μαγνητικών τομογράφων ( επί ποινής αποκλεισμού).
Βεβαίωση από την τεχνική υπηρεσία ότι ο υποψήφιος ανάδοχος έχει επισκεφθεί τους
χώρους και έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου ( επί ποινής
αποκλεισμού).
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου
Ν.1599/1986 ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν εντός 2 μηνών από την ανάθεση των
εργασιών (επί ποινής αποκλεισμού).
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου Ν.1599/1986 τεχνικό ασφαλείας και επιβλέπον μηχανικό ο οποίος οφείλει να
συνεργάζεται άμεσα με την Τεχνική Υπηρεσία καθ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των
εργασιών, για διευκρινήσεις, οδηγίες κτλ (επί ποινής αποκλεισμού).
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πτυχίο ΜΕΕΠ κατηγορίας Α2 στα
οικοδομικά και Α2 στα Βιομηχανικά - Ενεργειακά κατ' ελάχιστο ( επί ποινής
αποκλεισμού).
Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο
επιμελητήριο ( επί ποινής αποκλεισμού).
Ο ανάδοχος αρχικά, με τη λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, οφείλει να καταθέσει
εντός (5) εργασίμων ημερών, χρονοδιάγραμμα και στην συνέχεια θα πρέπει να
προετοιμάσει όλο το υλικό του ώστε να είναι έτοιμος να ξεκινήσει τις εργασίες.
Σχετικά με την τεχνική την παραγωγική και την εμπορική ικανότητα της επιχείρησης
του προσφέροντος κατά τα τελευταία δύο έτη, που να τεκμηριώνουν την ικανότητα
του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, να κατατεθούν τουλάχιστον 3
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εγκατάστασης και συντήρησης μαγνητικού τομογράφου
Siemens Symphony.
Να κατατεθούν πιστοποιητικά εκπαίδευσης του μητρικού κατασκευαστικού οίκου για
τον Μαγνητικό Τομογράφο Siemens Symphony.

3. Υποέργο διαμόρφωσης των χώρων υποδοχής του Μαγνητικού Τομογράφου

Πριν την μεταφορά και εγκατάσταση του Μαγνητικού τομογράφου στο Νοσοκομείο, θα
προηγηθεί η διαμόρφωση των χώρων υποδοχής από τον ανάδοχο.

Τεχνικη περιγραφή οικοδομικών εργασιών διαμόρφωσης
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Η ανάδοχoς εταιρία θα φροντίσει για τη διαμόρφωση των χώρων, τη στατική στήριξη των
δαπέδων κατά την είσοδο και τοποθέτηση των μηχανημάτων στους χώρους, την υποστύλωση μετά
από μελέτη στατικού μηχανικού, τον σωλήνα quench, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό, τις ηλεκτρικές
και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τις επενδύσεις, τα ηλεκτρολογικά, τον φωτισμό, τις ψευδοροφές και τα
πατώματα εντός και εκτός του κλωβού, την μεταφορά και εγκατάσταση του υπάρχοντος
ηλεκτρολογικού πίνακα, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για την διαδρομή από τον χώρο εκφόρτωσης και την είσοδο του Μαγνητικού Τομογράφου στο
τελικό σημείο εγκατάστασης θα διασφαλιστεί διάδρομος ελαχίστου πλάτους 2 μέτρων και 40
εκατοστών και ελαχίστου ύψους 2 μέτρων και 50 εκατοστών.
Οι χώροι θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές και τους τοπικούς κανονισμούς και θα
πρέπει παραδοθούν καθαροί πριν την άφιξη του μαγνητικού τομογράφου.
Αναλυτικότερα, στους χώρους που θα εγκατασταθεί ο μαγνητικός τομογράφος πρέπει να
γίνουν τα παρακάτω έργα διαμόρφωσης των χώρων (δίνεται κάτοψη της υπάρχουσας κατάστασης
των χώρων του τμήματος αξονικού τομογράφου που θα εγκατασταθεί ο μαγνητικός τομογράφος και
της επιθυμητής διαμόρφωσης στα Σχέδια 1 & 2):

Αποξηλώσεις- Καθαιρέσεις
1. Αποξήλωση με τη χρήση μηχανικών μέσων, παλαιών τοιχοποιιών σύμφωνα με την νέα διάταξη του
χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Ποσότητα: 245m2)
2. Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, παλαιών ψευδοροφών σύμφωνα με την νέα διάταξη του
χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Ποσότητα: 210m2)
3. Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων,παλαιών δαπέδων σύμφωνα με την νέα διάταξη του
χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Ποσότητα: 210m2)
4. Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, υφιστάμενων θυρών και κασσών αυτών σύμφωνα με την
νέα διάταξη του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Τεμάχια: 10)
5. Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων,υφιστάμενων υαλοστασίων, σύμφωνα με την νέα διάταξη
του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Τεμάχια: 3)
6. Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, υδραυλικών εγκαταστάσεων στον χώρο της κουζίνας.
Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)
7. Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, υφιστάμενων εγκαταστάσεων ισχυρών, ασθενών
ρευμάτων και κλιματισμού σύμφωνα με την νέα διάταξη του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη
αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)
8. Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Ποσότητα:
98m2)
9. Καθαίρεση υφιστάμενων γεμισμάτων δαπέδων για την επίτευξη επιπεδότητας. Μεταφορά και
απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Ποσότητα: 59m2)
10. Εκσκαφή γαιών σύμφωνα με την μελέτη για την κατασκευή της βάσης έδρασης του μαγνητικού
τομογράφου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)
11. Αδιατάρακτη κοπή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος για την διέλευση Η/Μ σωληνώσεων καθώς και
του QUENCH PIPE .Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)
12. Θα γίνει αποκομιδή όλων των παραπάνω προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο και εν συνεχεία θα
ακολουθήσει η απομάκρυνσή τους από το Νοσοκομείο. (Τεμάχια: 9)
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Οικοδομικά
Νέες Τοιχοποιίες
1. Νέα εποξειδικά επιχρίσματα. (Ποσότητα: 98m2)
2. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας από διπλή εκατέρωθεν απλή γυψοσανίδα τύπου knauf μετά μεταλλικού
σκελετού και μόνωση, συνολικού πάχους 12,5 εκ. (Ποσότητα: 272m2) Κατασκευή νέας τοιχοποιίας
από γυψοσανίδα μετά μεταλλικού σκελετού σύμφωνα με την μελέτη της νέας κάτοψης του χώρου. Το
χώρισμα της γυψοσανίδας θα αποτελείται από μονό μεταλλικό σκελετό τύπου W112 της Knauf και
ορθοστάτες CW 75mm, με μόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 60mm. Η επίστρωση θα αποτελείται
από δύο φύλλα γυψοσανίδας πάχους 12,5 εκ. κατά EN520, τύπου Στάνταρτ Α (GKB) 12,5mm. Το
συνολικό πάχος της τοιχοποιίας θα είναι 125mm.
3. Οικοδομικές εργασίες, αποκαταστάσεις δαπέδων και τοιχοποιιών μετά τις αποξηλώσεις.
Αποκατάσταση μερεμετιών- επιχρισμάτων-δαπέδων σε όλους τους χώρους επέμβασης. (ΚΑ: 1)
4. Κούτελα απόκρυψης Η/Μ εγκαταστάσεων από απλή γυψοσανίδα τύπου knauf μετάενισχυμένου
μεταλλικού σκελετού και χρωματισμός σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα μετά της κατάλληλης
προεργασίας. (Ποσότητα: 64ΜΜ)
5. Στεγανοποίηση περιμετρικών τοιχοποιιών των χώρων επέμβασης, με την χρήση ειδικών
στεγανωτικών υλικών πολυουρεθανικής βάσης. Για την εφαρμογή του μονωτικού υλικού θα πρέπει
το υπόστρωμα να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, άλατα, λάδια, σαθρά υλικά και να διαβρέχεται
επιμελώς πριν από την εφαρμογή. Σαθρά υλικά απομακρύνονται με σκληρή βούρτσα έως ότου
δημιουργηθεί σταθερό υπόστρωμα. Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες επισκευάζονται με
επισκευαστικό σοβά. Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες όπου το χρώμα είναι καλά αγκυρωμένο,
αρκούν 2 επιστρώσεις με το επαλειφόμενο μονωτικό υλικό Ξεφλουδισμένα ή φουσκωμένα χρώματα
απομακρύνονται με σπάτουλα ή υδροβολή. Εφαρμόζεται με ρολό πλαστικών χρωμάτων, πατρόγκα ή
πιστόλι airless σε δύο επιστρώσεις πάχους 1mm η κάθε μία, χωρίς αστάρι (ΚΑ: 1)

Ψευδοροφές
1. Κατασκευή νέας ψευδοροφής ορυκτών ινών διαστάσεων 60Χ60 (Ποσότητα: 272m2). Η ψευδοροφή θα
αποτελείται από πλάκες ορυκτών ινών που δεν περιέχουν αμίαντο. Θα εδράζοντα πάνω σε σκελετό
από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η διατομή του σκελετού θα είναι της μορφής Τ. Το σύστημα της
υπόψη ψευδοροφής θα είναι με εμφανή σκελετό (όχι κρυφός). Κάθε κόμβος του σκελετού θα
αναρτάται από την οροφή με ντίζες Φ3MM και πεταλούδες (μηχανισμός ρύθμισης ύψους). Η ορατή
επιφάνεια των πλακών θα είναι τύπου AMFKNAUF ΣΕΙΡΆ Thermntex, feinstratos 60X60 ή παρόμοιου,
χρώματος λευκού, διαστάσεων 60Χ60Χ15 και βάρους> 3,95kgr/m2 με τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
a. Θερμική αντίσταση R=0,33M2 ⁰C/W
b. Αντανάκλαση φωτός:> 89%
c. Ηχοαπορρόφηση:από 0,10-0,12AS για συχνότητες από 500-2000Hz
d. συμπεριφορά υλικού κατά της φωτιάς: κατηγορία Β1 κατά DIN 4102
Οι πλάκες πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αποθηκευτούν στον προς τοποθέτηση χώρο, για
τουλάχιστον 24 ώρες. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στα τέρματα (περάτωμα) της ψευδοροφής
με ειδικές γωνίες διατομής 19Χ19mm ή παρεμφερείς. Σε ορισμένες θέσεις όπου προβλέπεται από την
ηλεκτρολογική μελέτη θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα.
Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών από άλλα
στοιχεία του κτιρίου, τα οποία πρέπει να έχουν την δική τους ανάρτηση. Θα προβλεφθούν και θα
κατασκευασθούν όλες οι απαιτούμενες διατάξεις για την εξασφάλιση της συνέχειας της ηχομόνωσης
των χώρων.
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Δάπεδα
1. Κατασκευή βάσης έδρασης του μαγνητικού τομογράφου από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων
3,00m Χ3,00m και πάχους 40cm για την ορθή κατανομή των φορτίων του. Αφού έχουν προηγηθεί
εργασίες εκσκαφής γαιών με μηχανικά μέσα και η απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής της βάσης,
στη συνέχεια γίνεται προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού σύμφωνα με την μελέτη, για τη
κατασκευή νέας πλάκας δαπέδου – έδρασης από σκυρόδεμα ποιότητας C 20/25.
2. Τσιμεντοκονία δαπέδων. Κατασκευή τσιμεντοκονίας δαπέδου μέσου πάχους 10cm για την επιτευξη
επιπεδότητας με χρήση αντλίας κονιαμάτων. Αφού έχει πραγματοποιηθεί η προετοιμασία του
υποστρώματος με επιμελή καθαρισμό από σαθρά υλικά ,λίπη, λάδια , στη συνέχεια πρέπει να
διαβραχεί καλά, χωρίς όμως να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά. Ενίσχυση της πρόσφυσης της
τσιμεντοκονίας
με συγκολλητική
στρώση ως
εξής:
Επάνω στο καθαρισμένο δάπεδο επαλείφεται με βούρτσα και σε πάχος περίπου 2 mm ένα
παχύρρευστο κονίαμα αποτελούμενο από τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5
(αναλογίες σε μέρη όγκου), ώστε το μίγμα να αποκτήσει μία παχύρρευστη, επαλείψιμη μορφή.
Η επάλειψη γίνεται ακριβώς πριν από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας στο δάπεδο, ώστε να είναι
ακόμη νωπή και να μην έχει “τραβήξει”.
3. Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου ιδιαίτερα υψηλών αντοχών (Penetron Premium
SelfLeveling) στον χώρο εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφουώστε η μέγιστη απόκλιση
επιπεδότητας σε όλη την επιφάνεια να είναι 2,5 mm. Το παραπάνω υλικό χρησιμοποιείται για
επιπέδωση σε υπάρχοντα ή καινούργια υποστρώματα εσωτερικών χώρων, έτοιμα να υποδεχθούν
οποιαδήποτε επένδυση υψηλής ανθεκτικότητας στα φορτία και την κυκλοφορία.
4. Επιστρώσεις δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενο υλικό, σε ξηρό, συμπαγές, καθαρό υπόστρωμα σε μία
στρώση πάχους από 1 έως 10mmμε μεταλλική σπάτουλα ή αντλία κονιαμάτων.
5. Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου pvc πάχους 2,00 mm στους χώρους επέμβασης σύμφωνα με
την μελέτη σε ποσότητα 210m2αποχρώσεως επιλογής των χρηστών. Εφαρμόζονται στο υφιστάμενο
υπόστρωμα μετά από κατάλληλη επεξεργασίας επιπεδοποίησης και λείανσης. Αφού
πραγματοποιηθούν οι εργασίες εξομάλυνσης του υποστρώματος ακολουθεί το κόλλημα των ρολών
PVC με ειδική κόλλα.
Oι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία. Το πλάτος του
αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5mm, το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους
του τάπητα. Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης, το περίσσευμα του υλικού του αρμού
θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών
καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ φύλλων και αρμών.
Προδιαγραφές δαπέδου:
Κατηγορία χρήσης: 34 (βαρύ επαγγελματικό)
Πάχος: 2 mm (ομογενές)
Βάρος: 3.200 gr/m2
Διαστάσεις: ρολό 2mX20m
Αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια: ΝΑΙ
Αντιστατικότητα: <2kV (αντιστατικό)
Ακαυστότητα: Bfl-s1 (βραδύκαυστο)
Αντιολισθηρότητα:R9
6. Τοποθέτηση σοβατεπί δαπέδου pvc υγειονομικής επιφάνειας που καθαρίζει εύκολα κατάλληλο για
σφράγιση από το νερό.
7. Ειδική κατασκευή από τσιμεντοσανίδα μετά μεταλλικού σκελετού από κοιλοδοκούς κατάλληλων
διατομών για την προστασία του σωλήνα quence pipe στο προαύλειο χώρο του νοσοκομείου. Η
αγκύρωση του θα υλοποιηθεί με την χρήση ειδικών βλήτρων στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
Θα υλοποιηθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη πλήρης στεγανότητας της όλης
κατασκευής
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Ξυλουργικά- Θύρες
1. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης μονόφυλης ανοιγόμενης θύρας με επένδυση από φορμάικας και
πυρήνα MDF, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, με μεταλλική γαλβανιζέ κάσα, διαστάσεων
0,80Χ2,15 στη τιμή περιλαμβάνονται πόμολα, κλειδαριές και μεντεσέδες.

Τα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με πυρήνα διάτρητης μοριοσανίδας με περιμετρική ενίσχυση
από σκληρή ξυλεία,και αμφίπλευρη επένδυση από (HighPressureLaminate) φορμάικα, ώστε να
αποτρέπει την εναπόθεση ρύπων και μικροβίων και να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με την χρήση
κοινών καθαριστικών απολυμαντικών. Οι κάσες των θυρών θα είναι μεταλλικές στρατζαριστές από
DKPλαμαρίνα 1,50mm σε προφιλ που να χωνεύει το θυρόφυλλο. Όλες οι πόρτες θ απρέπει να
συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση και τη χρήση τους όπως Uπόμολα,
κλειδαριές, μεντεσέδες μεταλλικούς και λάστιχο.

Χρωματισμοί
1. Χρωματισμοί σπατουλαριστών τοίχων σε επιφάνειες γυψοσανίδων, επιχρισμάτων με πλαστικό
χρώμα, αρίστης ποιότητας αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας. (Ποσότητα: 1075m2).
Προετοιμασία :Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα ξυσίματα, τα μερεμετίσματα,
τα ψιλοστοκαρίσματα, τα τριψίματα, τα καθαρίσματα και καλό αστάρωμα ανάλογα με το τύπο
χρωματισμού.

Πλαστικοί χρωματισμοί με σπατουλάρισμα
Οι χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα βαφτούν με πλαστικό χρώμα με σπατουλάρισμα.
Πριν από οπιαδήποτε άλλη εργασία, τρίβονται οι ανωμαλίες του τοίχου με χοντρό υαλόχαρτο και
κατόπιν γίνεται μερεμέτισμα των τριχοειδών ρωγμών και των ανωμαλιών με ακρυλικό στόκο ώστε να
προκύψει λεία επιφάνεια. Ακολουθεί καλός καθαρισμός για την απομάκρυνση της σκόνης. Τα τμήματα
του επιχρίσματος που έχουν αποκατασταθεί ασταρώνονται με αστάρι νερού.
Στη συνέχεια οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού
κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού , αποχρώσεως της
επιλογής της επίβλεψης.
Οι εργασίες θα εκτελούνται ως εξής:
Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία, οι τοίχοι ή οι γυψοσανίδες θα πρέπει να τριφτούν με χοντρό
γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και μέχρι να προκύψει λεία επιφάνεια,
σαφώς διαφοροποιημένη από την αρχική επιχρισμένη.
Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με γυψόστοκο, θα ακολουθήσει καλό
ξεσκόνισμα και αστάρωμα με αστάρινερού.
Θα ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό στόκο.Στη συνέχεια οι
επιφάνειες θα τριφτούν και θα ξεσκονιστούν καλά.
Θα ακολουθήσει η τελική στρώση με οικολογική ριπολίνη νερού μέχρι να επιτευχθεί ενιαία χρωματική
επιφάνεια. Το χρώμα θα επιλεγεί μετά απο συνεννοήση με την Τεχνική Υπηρεσία.
2. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί μεταλλικών επιφανειών με βερνικόχρωμα από συνθετικές ύλες (κάσσες)σε
δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως επιλογής των χρηστών μετά της κατάλληλης προεργασίας.
Οι χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών θα γίνονται σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως
επιλογής των χρηστών μετά της κατάλληλης προεργασίας. Οι μεταλλικές επιφάνειες αφού
προηγουμένως καθαρισθούν και στοκαρισθούν όπου χρειάζεται με ειδικό στόκο ( σιδερόστοκο) θα
βαφτούν σε δύο στρώσεις μίνιου και στη συνέχεια (τελική βαφή) με δύο στρώσεις ντούκο (τύπου
MOBILAC της ΧΡΩΤΕΧ ή παρόμοιου τύπου) με πιστόλι. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (λινέλαιο,
χρώματα, κτλ) να είναι εξαιρετικής ποιότητας και συμβατά με χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους.
(Τεμάχια: 12)
Σελίδα 36

19PROC005331228 2019-07-24
Ηλεκτρικά-Φωτισμός
1. Προμήθεια , τοποθέτηση , εγκατάσταση παροχικού καλωδίου διατομής ΝΥΥ 70+35+35 μήκους 90m
από τον υποσταθμό του νοσοκομείου μέχρι τον πίνακα του μαγνητικού τομογράφου.
2. Μεταφορά και εγκατάσταση υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα μαγνητικού τομογράφου.
Σύνδεση του βάσει του σχεδίου HL.PIN .Θα φέρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και σημάνσεις και
τοποθέτηση και σύνδεση των επί μέρους παροχών και γειώσεων.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχων πλαστικών καναλιών 105x50 (τύπου dpl legrand) για την
διέλευση των καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.
4. Σημείο ρευματοληψίας με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,50. Περιλαμβάνονται οι πλαστικοί σωλήνες προστασίας
και κάθε άλλο υλικό (πλήν εσχαρών και πλαστικών καναλιών) και εργασία για παράδοση του
σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη λειτουργία.
5. Προμήθεια και εγκατάσταση ρευματοδοτών σούκο για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κανάλι (τύπου
Legrand Mosaic), λευκού χρώματος.
6. Σημείο ελέγχου με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,50. Περιλαμβάνονται οι πλαστικοί σωλήνες προστασίας και
κάθε άλλο υλικό (πλήν εσχαρών και πλαστικών καναλιών) και εργασία για παράδοση του σημείου
ρευματοληψίας σε πλήρη λειτουργία.
7. Διακόπτης απλός για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κουτί ή κανάλι ( τύπου Legrand Mosaic)
8. Θα γίνει εγκατάσταση δικτύου Η/Υ. Για κάθε θέση εργασίας θα κατασκευαστεί δίκτυο με διπλό
καλώδιο UTP CAT 6 και θα εγκατασταθεί μπρίζα με 2 υποδοχές RJ45 cat6 για τοποθέτηση σε
εντοιχισμένο κουτί ή κανάλι (20 τμ).
9. Θα γίνει εγκατάσταση δικτύου τηλεφωνίας. Για κάθε θέση εργασίας θα κατασκευαστεί δίκτυο με
καλώδιο UTP CAT 5 και θα καταλήγουν στο κατανεμητή τηλεφωνίας. Θα εγκατασταθούν διπλές
πρίζες τηλεφώνου με υποδοχή RJ11 για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κουτί ή κανάλι (20 τμ).
10. Θα γίνει μεταφορά του RUCK δικτύου Η/Υ στο σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
11. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος πάνελ led ψευδοροφής διαστάσεων 60Χ60.
12. Παροχή φωτιστικού σημείου με καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5.
13. Επέκταση υφιστάμενου δικτύου πυρανίχνευσης με ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς και
κομβία συναγερμού στους χώρους επέμβασης.
QUENCH PIPE
Κατασκευή δικτύου εκτόνωσης ηλίου, από ανοξείδωτο σωλήνα άνευ ραφής με συγκολλητά
εξαρτήματα διατομής 100mm ή ότι διατομή απαιτηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας
εταιρείας.

Κλιματισμός
Η θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας του χώρου πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις
λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου και να κυμαίνονται στα αποδεκτά όρια για την ορθή
λειτουργία του μηχανήματος.

Ο κλιματισμός των χώρων θα γίνεται με fan coil units τύπου κασέτας μέσα στην ψευδοροφή,
με ρυθμιζόμενες περσίδες απαγωγής /προσαρμογής.
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Το σύστημα του κλιματισμού θα διασφαλίζει τις 6 εναλλαγές αέρα/ώρα στον χώρο του
μαγνητικού τομογράφου.
Στο χώρο του technical room του μαγνητικού τομογράφου πρέπει ο κλιματισμός να επαρκεί
για να καλύψει τα θερμικά φορτία των μηχανημάτων αλλά και εφεδρικό σύστημα ψύξης.
Απαιτείται να γίνεται και αερισμός των χώρων γραφείο Ιατρών, γραφείο Ιατρών Α, γραφείο
Ιατρών Β και γραφείο Διευθυντή Ακτινολογικού.Το σύστημα του αερισμού θα διασφαλίζει 3
τουλάχιστον εναλλαγές/ώρα .
Ιατρικα Αερια
Παροχή για την τροφοδοσία μιας λήψης οξυγόνου στο χώρο του μαγνητικού τομογράφου. Παράδοση
σε πλήρη λειτουργία.

4. Υποέργο
ΜεταφοράςΤομογράφου

Προσωρινής

αποθήκευσης–Εγκατάστασης

Μαγνητικού

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση, την προσωρινή αποθήκευση του
μαγνητικού τομογράφου (μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση - υποέργο Α των χώρων του
Νοσοκομείου), τη μεταφορά, την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του Μαγνητικού
Τομογράφου.

Β.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και
τοποθέτηση του υπάρχοντος κλωβού Faraday και του υπάρχοντος κλιματιστικού συστήματος chiller
για τις ανάγκες ψύξης του εσωτερικού κυκλώματος και ερμαρίων(electronics cabins) του Μαγνητικού
Τομογράφου, του κλιματιστικού συστήματος για τις ανάγκες ψύξης του εσωτερικού του κλωβού
(χώρος εξετάσεων) καθώς και του συμπιεστή ηλίου και επίσης η εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο
(2) έτη.
(Το κόστος για το απαιτούμενο υγρό και αέριο ήλιο δεν περιλαμβάνεται. Για το ξεκίνημα των
εργασιών εγκατάστασης στον νέο χώρο και ρύθμισης ομοιογένειας, ο μαγνητικός τομογράφος θα
πρέπει να έχει περίπου 90% ήλιο με μέριμνα του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ανάδοχο).
Κατά την διάρκεια των εργασιών προετοιμασίας του χώρου, εξειδικευμένος τεχνικός της αναδόχου
εταιρείας θα παρακολουθεί το έργο διαμόρφωσης των χώρων (υποέργο Α) και θα παρέχει οδηγίες
όπου αυτό απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των υποδομών.

Εγγύηση - Συντήρηση
Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να παρέχει εγγύηση-συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαιτούμενων ανταλλακτικών του ανωτέρω συγκροτήματος για διάστημα 2 ετών μετά την
εγκατάσταση, εκτός του υγρού και αερίου ηλίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Στην συντήρηση περιλαμβάνονται:

Η λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος και ειδικότερα:
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ο έλεγχος ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών κλπ.,
ο έλεγχος ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης,
οι αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κλπ.
Η αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και βλαβών και ειδικότερα:
α) Η αποκατάσταση κάθε βλάβης, δυσλειτουργίας και ζημίας που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά
από τη συνήθη χρήση, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών. Τα τυχόν εξαρτήματα που
αντικαθίστανται θα επιστρέφονται στην ανάδοχο.
β) η λήψη οποιουδήποτε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή
ζημιών.
γ) Ετησίως προβλέπονται τρείς (3) προληπτικές συντηρήσεις.

Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται:
Τα αναλώσιμα καθώς και οι ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται από μη ορθή και σύμφωνη
με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση ή αμέλεια που αφορά τον κακό χειρισμό ή την συντήρηση
HARDWARE και SOFTWARE, από επέμβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων από την ανάδοχο ή χρήση
μη ελεγμένων από αυτόν ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων και υλικών, από ελαττωματική
κατασκευή ή συνθήκες του χώρου εγκατάστασης του, από κακή εγκατάσταση των ηλεκτρικών
παροχών του, από ανεπαρκή ή ασταθή παροχή ρεύματος, από ελλιπή ή ελαττωματικό κλιματισμό, ή
από ανωτέρα βία ή φυσικές καταστροφές σε τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, κλπ.
Τα κλιματιστικά (Chiller, Split κλπ), τα αναλώσιμα, οι οθόνες, τα μέσα αποθήκευσης
(CD/DVD), καλώδια ασθενούς ΗΚΓ κλπ., το υγρό και αέριο ήλιο, τα πηνία.
Η τακτική προληπτική συντήρηση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιούνται
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, εκτός Σαββάτου-Κυριακής και των επισήμων
αργιών. Η προσέλευση των τεχνικών της αναδόχου για τις επισκευές πραγματοποιείται εντός 24ώρου
από τη λήψη της έγγραφης ή τηλεφωνικής ειδοποίησης, εκτός ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές
συνθήκες) οπότε ορίζεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ΄ ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής του μαγνητικού τομογράφου, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Για το
προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να
ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους του Νοσοκομείου :
Την καλή λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης
καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των δύο ετών και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων ετησίως. Η εγγύηση αυτή θα
καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την
οριστική παραλαβή του μαγνητικού τομογράφου πλήρως συναρμολογημένου,
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
Το νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του μαγνητικού τομογράφου προερχόμενη
από την συνήθη και ορθή χρήση.Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας,
σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί
το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη
παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει το
Νοσοκομείο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα
αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.
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Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο
συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε ο μαγνητικός
τομογράφος να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας..
Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο
λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης.
Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην
Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης όσον και να δεσμευτεί ότι θα
εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο νοσοκομείο, όποιου ανταλλακτικού απαιτηθεί
για την διατήρηση του μαγνητικού τομογράφου σε κατάσταση καλής λειτουργίας).

Σχέδιο 1: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ
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Σχέδιο 2: ΚΑΤΟΨΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
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Σχέδιο 3 : ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Σχέδιο 4 : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
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ΣΧΕΔΙΟ 5 : ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΤΕΥΔ
ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Ο πίνακας που ακολουθεί θα συμπληρωθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:
1. Στήλη ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή
επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:
- Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον
προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει “ΝΑΙ” σε τίτλο απαιτήσεων ο οποίος αναλύεται σε
επιμέρους χαρακτηριστικά θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά
και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν
υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.
3. Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει:
- Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή
αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη “ΟΧΙ” σε αντίθετη περίπτωση.
- Μία τιμή (π.χ. αριθμητική) από την οποία θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη
προδιαγραφή.
- Ανάπτυξη ζητούμενων στοιχείων.
4. Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της
προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λ.π. από τα
οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της
προσφοράς. Ανάλογα φαίνεται οτιδήποτε άλλο ζητείται από την Υπηρεσία (Βεβαίωση, μελέτη,
δήλωση, πρόγραμμα πιστοποίηση κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν
αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η επιτροπή αξιολόγησης κατά την κρίση της
μπορεί να τη δεχθεί ή όχι. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες της τεχνικής
προσφοράς. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της
προσφοράς. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα
σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.
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Tα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις Τεχνικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας Διακήρυξης

Α/Α Συστήματος:
Αριθμός Διακήρυξης:

77442
Δ/ξη 13 /19 για την Απεγκατάσταση,
μεταφορά, εγκατάσταση και εγγύηση 2 ετών
του
Μαγνητικού
Τομογράφου
VisionSymphonyUpgrade
1.5T
από
το
Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Αγ. Σάββας” στο
Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –Πατησιών»
Οφθαλμολογικό εξοπλισμό

ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΧΗΣ-OCT ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τα σύγχρονα μηχανήματα οπτικής τομογραφίας
συνοχής με δυνατότητα μη επεμβατικής
αγγειογραφίας αλλά και ελέγχου του προσθίου
ημιμορίου εμφανίζουν ποικίλες δυνατότητες.
Μηχανήματα και λογισμικά διαφέρουν στην
ταχύτητα, ανάλυση και πυκνότητα λήψης της
τομογραφίας και στην ύπαρξη επαρκών βάσεων
δεδομένων για την στατιστική ανάλυση των
αποτελεσμάτων. Επιπρόσθετα κάποια
υπερτερούν σε ένα στοιχείο και κάποια σε ένα
επόμενο. Η επιλογή θα γίνει με βάση εντός
προϋπολογισμού των μεγαλύτερων δυνατοτήτων
που παρέχουν για την συγκεκριμένη κλινική
πράξη στο Οφθαλμολογικό Τμήμα του
Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου. Στις κάτωθι
προδιαγραφές ζητείται σε πολλά σημεία η
περιγραφή των χαρακτηριστικών με βάση τις
δυνατότητες το μηχανήματος ώστε να είναι πιο
εύκολη η διαδικασία επιλογής συγκριτικά μεταξύ
των μηχανημάτων. Η υψηλή τεχνολογία δεν
γίνεται εύκολα καταληπτή εάν δεν καταγραφούν
με λεπτομέρεια τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΟΧΙ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Το μηχάνημα της οπτικής τομογραφίας συνοχής
να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (Spectral
Domain Optical Coherence Tomograph) με
δυνατότητα εκτέλεσης : 1. OCT οπισθίου πόλου ωχράς

ΝΑΙ

2. OCT κεφαλής οπτικού νεύρου και περιθηλαίων
νευρικών ινών

ΝΑΙ

3. OCT προσθίου ημιμορίου (κερατοειδούς
&#8211; γωνίας Π.Θ. και φακού)

ΝΑΙ

4. OCT-αγγειογραφία μη επεμβατική ωχράς-

ΝΑΙ
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οπισθίου πόλου &#8211;οπτικού νεύρου
5. Η συσκευή να χρησιμοποιείται για την
απεικόνιση των εξεταζόμενων δομών, την
καταγραφή των δεδομένων και την καταγραφή
των μεταβολών. Να υπάρχει η δυνατότητα
στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων και
των μεταβολών ώστε να είναι χρήσιμη η
παρακολούθηση στο βάθος του χρόνου. Η
τελευταία λειτουργία απαιτεί την ενσωματωμένη
έγκυρη βάση δεδομένων.

ΝΑΙ

Για κάθε κατηγορία να αναφερθούν 1. Τεχνικά
χαρακτηριστικά και δυνατότητες του
μηχανήματος

ΝΑΙ

2. Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την
επεξεργασία των καταγεγραμμένων δεδομένων,
ο τρόπος απεικόνισης στην οθόνη και οι
εκτυπώσεις, ο τρόπος και οι δυνατότητες
αποθήκευσης δεδομένων καθώς και οι
δυνατότητες αναβαθμίσεων.

ΝΑΙ

3. Η δυνατότητα επέμβασης του χρήστη στις
απεικονίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.
(customized) σύμφωνα με τις αιτούμενες
προδιαγραφές.
Επιπλέον χαρακτηριστικά του μηχανήματος θα
πρέπει να καταγραφούν και θα αποτελούν
συγκριτικό πλεονέκτημα
Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
1. Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας συνοχής
(OCT) νέας γενιάς spectral domain, τελευταίας
τεχνολογίας, με σαρώσεις φασματικής
τεχνολογίας

ΝΑΙ

2. Η σάρωση της εικόνας της οπτικής
τομογραφίας συνοχής να επιτυγχάνεται μέσω
φωτεινής πηγής SLD (Super Luminescent Diode)
>800 nm.

ΝΑΙ

3. Να είναι υψηλής ταχύτητας με σαρώσεις >
65.000 A-Scan/sec

ΝΑΙ

4. Η οπτική αξονική ανάλυση της συσκευής θα
πρέπει να είναι το μέγιστο 5 μm

ΝΑΙ

5. H ψηφιακή ανάλυση να είναι το μέγιστο 3μm.
Η μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα είναι
σημαντική για την τελική ποιότητα εικόνας OCT &
OCTA.

ΝΑΙ

6. Να είναι ευρέως πεδίου, με εύρος σάρωσης
τουλάχιστον 12 χ 9 χιλ

ΝΑΙ
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7. Να περιλαμβάνει ειδική εξέταση σάρωσης
αμφιβληστροειδούς υψηλής ανάλυσης (ΗD)

ΝΑΙ

8. Να διαθέτει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος
σάρωσης τουλάχιστον 2,5 mm για την καλύτερη
απεικόνιση των στοιβάδων του χοριοειδούς

ΝΑΙ

9. Να καταγραφεί η ελάχιστη απαιτούμενη
διάμετρος κόρης για τη λήψη καθαρών εικόνων η
οποία θα συνεκτιμηθεί με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά και οπωσδήποτε < 3 χιλ

ΝΑΙ

10. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο σύστημα
υποσιάγωνου τα οποία θα μεταβάλλονται
σύμφωνα με τις εντολές του χειριστή από το
ποντίκι του υπολογιστή ή με πάτημα πλήκτρων.

ΝΑΙ

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Γ1.
Χαρακτηριστικά για την ορθή εξέταση του
ασθενούς
11. Να διαθέτει τόσο εξωτερικό όσο και
εσωτερικό στόχο προσήλωσης.

ΝΑΙ

12. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της
προσήλωσης ή/και της κλίσης της κεφαλής του
ασθενούς σε πραγματικό χρόνο υψηλής
ταχύτητας, ο οποίος θα εξαλείφει της ακούσιες
κινήσεις (σακκαδικές) του οφθαλμού και θα
προσφέρει πλήρη επαναληψιμότητα σάρωσης
του ίδιου ακριβώς σημείου (κατά τις
επανεξετάσεις).
Η ανωτέρω εξέταση σάρωσης να είναι γρήγορη
και να περιγραφεί με ακρίβεια.

ΝΑΙ

13. Να υπάρχει δυνατότητα εξουδετέρωσης της
διοπτρικής ισχύος του οφθαλμού όσο το δυνατόν
σε μεγαλύτερο εύρος. H διόρθωση να γίνεται
αυτόματα κατά την αρχή της εξέτασης ή/και
σύμφωνα με τον εξεταστή μετά από επιλογή

ΝΑΙ

14. Η συσκευή να διακρίνει αυτόματα τον
εξεταζόμενο οφθαλμό (δεξιός/αριστερός) και να
καταχωρείται αυτόματα στα στοιχεία του
ασθενούς.

ΝΑΙ

Γ2. Χαρακτηριστικά σαρώσεων Οπίσθιος πόλος
&#8211; ωχρά &#8211; οπτικό νεύρο 1. Οι γραμμές σάρωσης για την λήψη των
εικόνων οπτικής τομογραφίας συνοχής να είναι
μεταβλητές κατά μήκος και εύρος και να μπορούν
να περιστρέφονται κατά οποιαδήποτε γωνία για
να γίνεται δυνατή η λήψη σε οποιαδήποτε γωνία
είναι επιθυμητή.

ΝΑΙ

2. Να έχει τη δυνατότητα λήψης τόσο

ΝΑΙ
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δισδιάστατων εικόνων οπτικής τομογραφίας όσο
και εικόνων τρισδιάστατης μορφής (Αscan
&#8211; B-scan). Να καταγραφούν το είδος
&#8211; οι διαστάσεις και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των σαρώσεων
3. Να υπάρχει δυνατότητα εστίασης και
αντίστοιχα σάρωσης στην Ωχρά και στο νεύρο με
πλήρη επαναληψιμότητα..

ΝΑΙ

4. Να διαθέτει ειδική σάρωση των βαθύτερων
στρωμάτων του Αμφιβληστροειδή και χοριοειδή
για καλύτερη απεικόνιση αυτών.

ΝΑΙ

Λογισμικό:
5. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης επανεξέτασης
του ασθενούς. Με το σύστημα αυτό, ρυθμίσεις
εξετάσεων αποθηκεύονται και μεταφέρονται
αυτόματα σε νέα εξέταση, ώστε να υπάρχει
άμεση και πραγματική σύγκριση με
προηγούμενες εξετάσεις προσφέροντας
επαναληψιμότητα.

ΝΑΙ

6. Να απεικονίζει σε τρισδιάστατη μορφή και σε
χάρτες υψηλής ανάλυσης τα κύρια στρώματα του
αμφιβληστροειδή.

ΝΑΙ

7. Να γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων
μεταξύ των δυο οφθαλμών και να γίνεται έλεγχος
συμμετρίας

ΝΑΙ

8. Να διαθέτει πρόγραμμα αυτόματης σύγκρισης
μεταξύ δύο εξετάσεων των ίδιων περιοχών.

ΝΑΙ

9. Να διαθέτει εγκεκριμένο στατιστικό πακέτο
ανάλυσης του πάχους στην περιοχή της ωχράς
όπου θα συγκρίνει τις εξεταζόμενες τιμές με
αυτές της βάσης δεδομένων και με χρωματικούς
χάρτες θα αποδίδει τις τυχόν διαφοροποιήσεις.

ΝΑΙ

10. Να διαθέτει γλαυκωματική ανάλυση όπου να
υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης πολλαπλών
εξετάσεων ώστε να παρέχονται όλες εκείνες οι
πληροφορίες για την πρόοδο του γλαυκώματος ή
της πρώιμης γλαυκωματικής ανάλυσης με
στοιχεία τόσο για τη στοιβάδα RNFL όσο και των
παραμέτρων του οπτικού νεύρου

ΝΑΙ

11. Να διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα
ανάλυσης της στοιβάδας των περιθηλαίων
νευρικών ινών και των γαγγλιακών κυττάρων της
περιοχής της ωχράς. Η σύγκριση των
αποτελεσμάτων να γίνεται με εγκεκριμένα
στατιστικά πακέτα φυσιολογικών τιμών ανα
ηλικία, γένος και φυλή.

ΝΑΙ

Γ3. Ψηφιακή OCT Αγγειογραφία

Σελίδα 50

19PROC005331228 2019-07-24
1. Να διαθέτει σύστημα παρακολούθησης της
προσήλωσης για την σωστή λήψη της
αγγειογραφίας. Να περιγραφεί το σύστημα και τα
πλεονεκτήματά του. Θα προτιμηθεί το μηχάνημα
με την δυνατότητα αξιόπιστων λήψεων και σε μη
συνεργάσιμους ασθενείς.

ΝΑΙ

2. Να διαθέτει λογισμικό για την αφαίρεση
αντανακλάσεων αγγείων από διαφορετικές
στοιβάδες του αμφιβληστροειδούς και
μικροκινήσεων του οφθαλμού ώστε να συμβάλλει
στην καλύτερη απεικόνιση. Να περιγραφεί το
σύστημα με τα πλεονεκτήματά του.

ΝΑΙ

3. Να έχει δυνατότητα απεικόνισης της ροής
αίματος των αγγείων του αμφιβληστροειδούς σε
όλες τις στοιβάδες συμπεριλαμβανομένης και της
περιθηλαίας περιοχής και κεφαλής του οπτικού
νεύρου. Να περιγραφεί η τεχνική

ΝΑΙ

4. Να υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης
απεικόνισης όλων των στοιβάδων
αμφιβληστροειδούς και χοριοειδούς. Να
περιγραφούν ο αριθμός και τα επίπεδα ανάλυσης
(segmentation) καθώς και η δυνατότητα
χειροκίνητης προσαρμογής τόσο στην ωχρά όσο
και στην περιοχή του οπτικού νεύρου.

ΝΑΙ

5. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής του εύρους
εξέτασης ανάλογα με την εντόπιση και την
επιλογή του εξεταστή, καθώς και ο αριθμός των
Β-scans. Θα προτιμηθεί το μηχάνημα με την
δυνατότητα καλύτερης ανάλυσης της εικόνας.

ΝΑΙ

6. Να μπορεί να συνθέσει αυτόματη εικόνα
ενοποιώντας τις εικόνες ωχράς και οπτικού
νεύρου.

ΝΑΙ

7. Να διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα για
μέτρηση της πυκνότητας ροής των επιμέρους
στοιβάδων καθώς και των περιοχών ισχαιμίας
στην ωχρά και στο οπτικό νεύρο. Οι μετρήσεις να
δίνονται με αριθμητικά νούμερα και να υπάρχει η
δυνατότητα διαχρονικής σύγκρισης

ΝΑΙ

Γ4. Οπτική τομογραφία συνοχής προσθίου
ημιμορίου
1. Η σάρωση να γίνεται με ή χωρίς πρόσθετο
module.

ΝΑΙ

2. Να παρέχεται η δυνατότητα σάρωσης και να
περιγραφεί ο τρόπος σάρωσης καθώς και οι
δομές που μπορούν να απεικονιστούν.

ΝΑΙ

3. Απαραίτητη η σάρωση κερατοειδή και γωνίας
σε βάθος τουλάχιστον 2,5 χιλ

ΝΑΙ
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4. Να υπάρχει δυνατότητα μετρήσεων της γωνίας
και του κερατοειδούς.

ΝΑΙ

5. Να περιγραφούν οι δυνατότητες των
μετρήσεων.

ΝΑΙ

6. Συγκριτικό πλεονέκτημα θα αποτελεί η ποικιλία
και το εύρος των μετρήσεων και θα προτιμηθεί το
μηχάνημα με τις περισσότερες δυνατότητες όπως
π.χ. χάρτης παχυμετρίας κερατοειδούς.

ΝΑΙ

Δ. Δυνατότητες
1. Να μπορεί να εξάγει τις εξετάσεις σε μέσα
όπως φορητοί σκληροί δίσκοι και USB Sticks και
να συνδέεται σε δίκτυο για την αυτόματη εξαγωγή
των αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

2. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης
απομακρυσμένων θέσεων εργασίας στο
μηχάνημα ώστε να μπορούν πολλοί χρήστες να
έχουν πρόσβαση ταυτόχρονα στα αποτελέσματα
του ασθενούς.

ΝΑΙ

3. Το σύστημα να συνοδεύεται από ηλεκτρικό
τραπέζι.

ΝΑΙ

4. Να συνοδεύεται από εκτυπωτή υψηλής
ανάλυσης για την άμεση εκτύπωση των
εξετάσεων.

ΝΑΙ

5. Να συνοδεύεται από Η/Υ τελευταίας
τεχνολογίας και τι θα απαιτηθεί σε περίπτωση
απαίτησης αναβάθμισης του υπολογιστή στο
μέλλον.

ΝΑΙ

6. Να διαθέτει εξειδικευμένο σύστημα
αρχειοθέτησης των εξετάσεων και
να είναι δυνατή η επανάκτηση των εξετάσεων σε
περίπτωση απώλειας
δεδομένων.

ΝΑΙ

7. Να διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας
τουλάχιστον 2 ετών σε όλα τα μέρη του

ΝΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Το μηχάνημα να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο,
σύγχρονης τεχνολογίας, με πλήρως εξελιγμένο
σχεδιασμό και σύμφωνα με όλες τις διεθνείς
πιστοποιήσεις ασφάλειας και διακίνησης.

ΝΑΙ

1) Να διαθέτει στήριγμα κεφαλής (υποσιάγωνο)
για τον εξεταζόμενο με δυνατότητα ρύθμισης του
ύψους.

ΝΑΙ
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2) Να είναι εργονομικά σχεδιασμένο για ευκολία
χειρισμών και την άνεση του εξεταζόμενου.

ΝΑΙ

3) Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής

ΝΑΙ

4) Πλήρως αυτοματοποιημένο μη επαφής
μηχάνημα για την μέτρηση των ενδοθηλιακών
κυττάρων του κερατοειδούς

ΝΑΙ

5) Ταχεία λήψη εικόνων υψηλής ανάλυσης

ΝΑΙ

6) Να έχει δυνατότητα λήψης παχυμετρίας και
στην περιφέρεια και σε επιλεγμένα σημεία

ΝΑΙ

7) Ταχεία αυτόματη ανάλυση και παρουσίαση
των αποτελεσμάτων

ΝΑΙ

8) Να παρουσιάζει χρωματικά τα διάφορα είδη
των κυττάρων και να καταγράφει τα
αποτελέσματα με στατιστικά

ΝΑΙ

9) Να παρουσιάζει συγχρόνως τα αποτελέσματα
των μετρήσεων τόσο κεντρικά όσο και σε
περιφερικά.

ΝΑΙ

10) Να διαθέτει παχυμετρία κερατοειδούς και με
ακρίβεια +/- 10μm.

ΝΑΙ

11) Να επιτρέπει την χειροκίνητη επεξεργασία
των λήψεων από τον γιατρό

ΝΑΙ

12) Απαραίτητη η λειτουργία σύγκρισης μεταξύ
διαδοχικών ή επιλεγμένων εξετάσεων μέσω
λογισμικού

ΝΑΙ

13) Δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο και USB

ΝΑΙ

14) Να περιγραφεί ο τρόπος που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για διατήρηση αρχείου
εξεταζόμενων ασθενών.

ΝΑΙ

Αριθμός Διακήρυξης:

Δ/ξη 13/19 (Αρ Συστήματος 77442)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων θα υποβληθούν με τη συμπλήρωση του παρακάτω
πίνακα :
α/α

Περιγραφή

Μονάδα
Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή
Μονάδας
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1

Περιγραφή……

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ- ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα

………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK

fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………
Προς
Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγίας Όλγας 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι
του ποσού των ….. ΕΥΡΩ και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας ………………… Δ/νση ………………… δια τη
συμμετοχή της εις τον Διενεργούμενο διαγωνισμό της ………/……… για την προμήθεια ………………
σύμφωνα με τη με αρ. …./…. Δ/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας 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 αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ : Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη).
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα

………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK

fax )

Ημερομηνία έκδοσης ………………
ΕΥΡΩ. …………………………………

Προς
Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγίας Όλγας 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ………… ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και υπέρ της εταιρείας
………………Δ/νση ………… μέχρι του ποσού των …….. ΕΥΡΩ (και ολογράφως) το οποίο καλύπτει το 10%
της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ εκ …………. ΕΥΡΩ για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με
αριθμό …… σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια … ……. για κάλυψη των αναγκών της
με αρ. …… Δ/ξης στο …..
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.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’
εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
Βεβαιείται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο
και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΣ
Γενικό Νοσοκομείο Ν Ιωνίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: OIKONOMIKOY
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Αγίας Όλγας 3-5 Ν Ιωνία

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ
Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
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ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................ για ποσό
ευρώ
......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή λειτουργία του έργου της
υπ΄αριθμ. …… Σύμβασης μεταξύ της .................... και της ..................
1. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862
– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από
τα άρθρα αυτά.
2. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε, ότι η ................. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο
ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε.
3.Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια
συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
4.Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιστραφεί
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του
ποσού της εγγύησης.
5.Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει
ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
1 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ –ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ
Απεγκατάσταση, μεταφορά, εγκατάσταση και εγγύηση 2 ετών του Μαγνητικού
Τομογράφου VisionSymphonyUpgrade 1.5T από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Αγ.
Σάββας” στο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –Πατησιών»

Στην Αθήνα, σήμερα ………………….., μεταξύ των συμβαλλομένων

1.Ο ……………………………………………….Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος
Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο” και
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2.Η εταιρεία …………………………………………………………………………………………….νόμιμα εκπροσωπούμενη
από τον ………………………………………………………………………………………….. καλούμενη στο εξής “Aνάδοχος ”
και αφού τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη :
1.Την αρ. 13/19 Δ/ξη για την Απεγκατάσταση, μεταφορά, εγκατάσταση και εγγύηση 2 ετών του
Μαγνητικού Τομογράφου VisionSymphonyUpgrade 1.5T από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Αγ.
Σάββας” στο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –Πατησιών»
.
2.Την τεχνική και οικονομική προσφορά της εταιρείας ………………………………………………………………….. .
3.Την από ……………………………………………… απόφαση Δ.Σ οικονομικής αξιολόγησης & την από
……………………. απόφαση Δ.Σ έγκρισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της μειοδότριας εταιρείας
Ο πρώτος συμβαλλόμενος (καλούμενος στο εξής “Νοσοκομείο”) αναθέτει στη δεύτερη
συμβαλλόμενη εταιρεία ……………………………….. (καλούμενη στο εξής “Ανάδοχος ”) και αυτή
αναλαμβάνει την υποχρέωση να απεγκαταστήσει , μεταφέρει , εγκαταστήσει παρέχοντας και
εγγύηση 2 ετών του Μαγνητικού Τομογράφου VisionSymphonyUpgrade 1.5T από το Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο “Αγ. Σάββας” στο Γ.Ν.Ν.Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο –Πατησιών»
αντί του ποσού των …………………… € πλέον ΦΠΑ ………………….. € Σύνολο ……………………….€ σύμφωνα
με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο της Σύμβασης
Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η Απεγκατάσταση, μεταφορά, εγκατάσταση και εγγύηση 2 ετών
του Μαγνητικού Τομογράφου VisionSymphonyUpgrade όπως περιγράφεται στο Παράρτημα –
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της υπ’αριθμ 13/19 Διακήρυξης και του άρθρου 4 της παρούσας
σύμβασης.
Άρθρο 2ο
Χρόνος Παράδοσης
Εξήντα ημέρες (60) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Άρθρο 3ο
Αμοιβή-Τρόπος πληρωμής-Κρατήσεις
Η δαπάνη για την εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των
………………………………………………………………………….. πλέον ΦΠΑ . Η δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ
(24%)
ανέρχεται
στο
συνολικό
ποσό
των
…………………………………………………………………………………..(………………..€).
Ο “Προμηθευτής” επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (επί του ποσού χωρίς ΦΠΑ).
Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα βαρύνει τις πιστώσεις του
ΚΑΕ 9523 & 0879 και θα θεωρείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την
εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου και αφού προσκομιστούν από τον ανάδοχο τα νόμιμα
παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016. Κάθε μήνα και πριν από κάθε πληρωμή ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει στο
Νοσοκομείο μαζί με το σχετικό τιμολόγιο καθώς και :
1. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
2. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας
Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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α) 0,02 υπέρ Δημοσίου (αρ 36 παρ 6 ν 4412/16)
β) 2% επί της καθαρής αξίας Ν 3580/07
γ) 0,06% υπέρ Αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
δ) 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ πλέον χαρτ 0,07% (πλέον 0,07% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ επ΄αυτού )
(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την παράδοση και
εγκατάσταση του μηχανήματος στο χώρο που προβλέπεται το Νοσοκομείο
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει το Νοσοκομείο

Άρθρο 4ο
Τεχνικές Προδιαγραφές - Υποχρεώσεις του Προμηθευτή
Ο “Ανάδοχος ” μετά την εγκατάσταση του …………………………………………………………. σε λειτουργία, είναι
υπεύθυνη για την επίδειξη λειτουργίας του μηχανήματος στον τόπο εγκατάστασης και για την
εκπαίδευση επί του παραληφθέντος είδους για τη λειτουργία, συντήρηση-επισκευή και πλήρη
εκμετάλλευση του.
Ο “Ανάδοχος” επίσης είναι υπεύθυνος για την παράδοση όλων των εγχειριδίων χρήσης και
συντήρησης (service manual).
Άρθρο 5ο
Απόρριψη παραδοτέων-Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους του αντικειμένου της σύμβασης, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν.4412/2016 .
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 6ο
Λύση-Καταγγελία της σύμβασης-Έκπτωση Αναδόχου
1.Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον :
α) η σύμβαση έχει υποστεί τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ.4 του άρθρου 132 του
Ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο προμηθευτής , κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις
(πτώχευσης , αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π ) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
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Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
2.Η σύμβαση καταγγέλλεται υποχρεωτικά εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του
άρθρου 68 του Ν.3863/2010.
3.Ο προμηθευτής , με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 7ο
Εγγυήσεις
Για την άρτια, άριστη, πιστή και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο ανάδοχος κατέθεσε στο
Νοσοκομείο την υπ’αριθμ. ………………….. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της
………………………………………………ποσού …………………….. ευρώ, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής λήγει την
…………………… .
Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο σύνολό της μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις του Αναδόχου προς το Νοσοκομείο.
Μετά την παράδοση ο “Ανάδοχος ” είναι υποχρεωμένος σε έκδοση εγγυητικής καλής λειτουργίας για
όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας .
Άρθρο 8ο
Εκχωρήσεις
Ο “Ανάδοχος ” δύναται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Νοσοκομείου για
την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Άρθρο 9ο
Ανωτέρα Βία
1. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου
καθίσταται ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
-

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του
καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου
Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου
Πλημμύρα
Σεισμός
Πόλεμος
Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)
Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, πρέπει
να γνωστοποιηθούν εγγράφως προς το Νοσοκομείο τα περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που
την προκάλεσαν μέσα σε ένα 20/ήμερο από τότε που εμφανίσθηκαν, συνεπεία των οποίων
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ακολούθησε αδυναμία του Αναδόχου για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε,
διαφορετικά δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί την ανωτέρα βία και τα νόμιμα δικαιώματά του
που προκύπτουν από αυτή.
4. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω
γνωστοποίηση του γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει
εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας
αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη
συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος.
Άρθρο 10ο
Τροποποίηση της σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 11ο
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη από την παράδοση του σε κατάσταση πλήρους
λειτoυργίας.
Στο χρονικό αυτό διάστημα ο “Ανάδοχος ” είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του
Νοσοκομείου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το μηχάνημα ή εξάρτημά του που έχει υποστεί φθορά ή
βλάβη και δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση του.
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου
μηχανήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν επιβαρύνεται με κανένα ποσό
για τα εργατικά, ανταλλακτικά κ.λ.π. υλικά εκτός των αναλωσίμων.
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δεν καλύπτει τη μη φυσιολογική ή κακή χρήση του προσφερόμενου
είδους και τις τυχόν φθορές που θα προκληθούν από πυρκαγιά, πτώσεις κλπ.
Οποιαδήποτε επέμβαση ατόμων, πλην των τεχνικών του “Ανάδοχος ” επιφέρει αυτομάτως τη λήξη
της ανωτέρω εγγυήσεως.
Άρθρο 12ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας
Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Άρθρο 13ο
Διέποντα τη σύμβαση έγγραφα
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα
συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και
αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της
παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
Διακήρυξη
Τεχνική προσφορά “Ανάδοχος ”
Οικονομική προσφορά “Ανάδοχος ”
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
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παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και αφού
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο (2) από αυτά κατατέθηκαν στο
Νοσοκομείο και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.Περιγραφη αντικειμένου
Το συγκρότημα του Μαγνητικού Τομογράφου VisionSymphonyUpgrade 1.5T,
θα
αποσυναρμολογηθεί από το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο “Αγ. Σάββας”, θα μεταφερθεί στο
Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο και θα εγκατασταθεί στον νέο χώρο που θα υποδειχθεί στην
ανάδοχο εταιρεία. Πρώτα θα υλοποιηθούν όλες οι εργασίες που αφορούν την διαμόρφωση του
χώρου εγκατάστασης, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις λειτουργίας του ανωτέρου συγκρότηματος.
Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα δημιουργηθεί το μαγνητικό πεδίο και θα γίνει η ρύθμιση
της ομοιογένειας με τα ειδικά εργαλεία και όργανα που θα διαθέτει στην κατοχή της με ποινή
αποκλεισμού η ανάδοχος εταιρεία καθώς επίσης και όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις
προδιαγραφές του κατασκευαστή. Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία.

2

.Υποέργο διαμόρφωσης των χώρων υποδοχής του Μαγνητικού Τομογράφου

Πριν την μεταφορά και εγκατάσταση του Μαγνητικού τομογράφου στο Νοσοκομείο, θα
προηγηθεί η διαμόρφωση των χώρων υποδοχής από τον ανάδοχο.

Τεχνικη περιγραφή οικοδομικών εργασιών διαμόρφωσης

Η ανάδοχoς εταιρία θα φροντίσει για τη διαμόρφωση των χώρων, τη στατική στήριξη των
δαπέδων κατά την είσοδο και τοποθέτηση των μηχανημάτων στους χώρους, την υποστύλωση μετά
από μελέτη στατικού μηχανικού, τον σωλήνα quench, τον κλιματισμό, τον εξαερισμό, τις ηλεκτρικές
και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τις επενδύσεις, τα ηλεκτρολογικά, τον φωτισμό, τις ψευδοροφές και
τα πατώματα εντός και εκτός του κλωβού, την μεταφορά και εγκατάσταση του υπάρχοντος
ηλεκτρολογικού πίνακα, σύμφωνα με τις οδηγίες.
Για την διαδρομή από τον χώρο εκφόρτωσης και την είσοδο του Μαγνητικού Τομογράφου
στο τελικό σημείο εγκατάστασης θα διασφαλιστεί διάδρομος ελαχίστου πλάτους 2 μέτρων και 40
εκατοστών και ελαχίστου ύψους 2 μέτρων και 50 εκατοστών.
Οι χώροι θα είναι σύμφωνοι με τις προδιαγραφές και τους τοπικούς κανονισμούς και θα
πρέπει παραδοθούν καθαροί πριν την άφιξη του μαγνητικού τομογράφου.
Αναλυτικότερα, στους χώρους που θα εγκατασταθεί ο μαγνητικός τομογράφος πρέπει να
γίνουν τα παρακάτω έργα διαμόρφωσης των χώρων (δίνεται κάτοψη της υπάρχουσας κατάστασης
των χώρων του τμήματος αξονικού τομογράφου που θα εγκατασταθεί ο μαγνητικός τομογράφος και
της επιθυμητής διαμόρφωσης .
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Αποξηλώσεις- Καθαιρέσεις
-

Αποξήλωση με τη χρήση μηχανικών μέσων, παλαιών τοιχοποιιών σύμφωνα με την
νέα διάταξη του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών.
(Ποσότητα: 245m2)

-

Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, παλαιών ψευδοροφών σύμφωνα με την
νέα διάταξη του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών.
(Ποσότητα: 210m2)

-

Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων,παλαιών δαπέδων σύμφωνα με την νέα
διάταξη του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Ποσότητα:
210m2)

-

Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, υφιστάμενων θυρών και κασσών αυτών
σύμφωνα με την νέα διάταξη του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων
υλικών. (Τεμάχια: 10)

-

Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων,υφιστάμενων υαλοστασίων, σύμφωνα
με την νέα διάταξη του χώρου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών.
(Τεμάχια: 3)

-

Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, υδραυλικών εγκαταστάσεων στον χώρο
της κουζίνας. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)

-

Αποξήλωση, με τη χρήση μηχανικών μέσων, υφιστάμενων εγκαταστάσεων ισχυρών,
ασθενών ρευμάτων και κλιματισμού σύμφωνα με την νέα διάταξη του χώρου.
Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)

-

Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων
υλικών. (Ποσότητα: 98m2)

-

Καθαίρεση υφιστάμενων γεμισμάτων δαπέδων για την επίτευξη επιπεδότητας.
Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (Ποσότητα: 59m2)

-

Εκσκαφή γαιών σύμφωνα με την μελέτη για την κατασκευή της βάσης έδρασης του
μαγνητικού τομογράφου. Μεταφορά και απόρριψη αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)

-

Αδιατάρακτη κοπή πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος για την διέλευση Η/Μ
σωληνώσεων καθώς και του QUENCH PIPE .Μεταφορά και απόρριψη
αποξηλωθέντων υλικών. (ΚΑ: 1)

-

Θα γίνει αποκομιδή όλων των παραπάνω προϊόντων αποξήλωσης σε κάδο και εν
συνεχεία θα ακολουθήσει η απομάκρυνσή τους από το Νοσοκομείο. (Τεμάχια: 9)

Οικοδομικά
Νέες Τοιχοποιίες
6. Νέα εποξειδικά επιχρίσματα. (Ποσότητα: 98m2)
7. Κατασκευή νέας τοιχοποιίας από διπλή εκατέρωθεν απλή γυψοσανίδα τύπου knauf μετά
μεταλλικού σκελετού και μόνωση, συνολικού πάχους 12,5 εκ. (Ποσότητα: 272m2) Κατασκευή νέας
τοιχοποιίας από γυψοσανίδα μετά μεταλλικού σκελετού σύμφωνα με την μελέτη της νέας κάτοψης
του χώρου. Το χώρισμα της γυψοσανίδας θα αποτελείται από μονό μεταλλικό σκελετό τύπου W112
της Knauf και ορθοστάτες CW 75mm, με μόνωση από ορυκτοβάμβακα πάχους 60mm. Η επίστρωση
θα αποτελείται από δύο φύλλα γυψοσανίδας πάχους 12,5 εκ. κατά EN520, τύπου Στάνταρτ Α (GKB)
12,5mm. Το συνολικό πάχος της τοιχοποιίας θα είναι 125mm.
8. Οικοδομικές εργασίες, αποκαταστάσεις δαπέδων και τοιχοποιιών μετά τις αποξηλώσεις.
Αποκατάσταση μερεμετιών- επιχρισμάτων-δαπέδων σε όλους τους χώρους επέμβασης. (ΚΑ: 1)
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9. Κούτελα απόκρυψης Η/Μ εγκαταστάσεων από απλή γυψοσανίδα τύπου knauf μετάενισχυμένου
μεταλλικού σκελετού και χρωματισμός σε δύο στρώσεις με πλαστικό χρώμα μετά της κατάλληλης
προεργασίας. (Ποσότητα: 64ΜΜ)
10. Στεγανοποίηση περιμετρικών τοιχοποιιών των χώρων επέμβασης, με την χρήση ειδικών
στεγανωτικών υλικών πολυουρεθανικής βάσης. Για την εφαρμογή του μονωτικού υλικού θα πρέπει
το υπόστρωμα να είναι απαλλαγμένο από σκόνες, άλατα, λάδια, σαθρά υλικά και να διαβρέχεται
επιμελώς πριν από την εφαρμογή. Σαθρά υλικά απομακρύνονται με σκληρή βούρτσα έως ότου
δημιουργηθεί σταθερό υπόστρωμα. Έντονα ρηγματωμένες επιφάνειες επισκευάζονται με
επισκευαστικό σοβά. Για ήδη βαμμένες σταθερές επιφάνειες όπου το χρώμα είναι καλά
αγκυρωμένο, αρκούν 2 επιστρώσεις με το επαλειφόμενο μονωτικό υλικό Ξεφλουδισμένα ή
φουσκωμένα χρώματα απομακρύνονται με σπάτουλα ή υδροβολή. Εφαρμόζεται με ρολό πλαστικών
χρωμάτων, πατρόγκα ή πιστόλι airless σε δύο επιστρώσεις πάχους 1mm η κάθε μία, χωρίς αστάρι
(ΚΑ: 1)

Ψευδοροφές
2. Κατασκευή νέας ψευδοροφής ορυκτών ινών διαστάσεων 60Χ60 (Ποσότητα: 272m2). Η ψευδοροφή
θα αποτελείται από πλάκες ορυκτών ινών που δεν περιέχουν αμίαντο. Θα εδράζοντα πάνω σε
σκελετό από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα. Η διατομή του σκελετού θα είναι της μορφής Τ. Το
σύστημα της υπόψη ψευδοροφής θα είναι με εμφανή σκελετό (όχι κρυφός). Κάθε κόμβος του
σκελετού θα αναρτάται από την οροφή με ντίζες Φ3MM και πεταλούδες (μηχανισμός ρύθμισης
ύψους). Η ορατή επιφάνεια των πλακών θα είναι τύπου AMFKNAUF ΣΕΙΡΆ Thermntex, feinstratos
60X60 ή παρόμοιου, χρώματος λευκού, διαστάσεων 60Χ60Χ15 και βάρους> 3,95kgr/m2 με τα εξής
τεχνικά χαρακτηριστικά:
a. Θερμική αντίσταση R=0,33M2 ⁰C/W
b. Αντανάκλαση φωτός:> 89%
c. Ηχοαπορρόφηση:από 0,10-0,12AS για συχνότητες από 500-2000Hz
d. συμπεριφορά υλικού κατά της φωτιάς: κατηγορία Β1 κατά DIN 4102
Οι πλάκες πριν χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να αποθηκευτούν στον προς τοποθέτηση χώρο, για
τουλάχιστον 24 ώρες. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί στα τέρματα (περάτωμα) της
ψευδοροφής με ειδικές γωνίες διατομής 19Χ19mm ή παρεμφερείς. Σε ορισμένες θέσεις όπου
προβλέπεται από την ηλεκτρολογική μελέτη θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα.
Αποκλείεται οποιαδήποτε επιβάρυνση του συστήματος ανάρτησης των ψευδοροφών από άλλα
στοιχεία του κτιρίου, τα οποία πρέπει να έχουν την δική τους ανάρτηση. Θα προβλεφθούν και θα
κατασκευασθούν όλες οι απαιτούμενες διατάξεις για την εξασφάλιση της συνέχειας της
ηχομόνωσης των χώρων.

Δάπεδα
8. Κατασκευή βάσης έδρασης του μαγνητικού τομογράφου από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων
3,00m Χ3,00m και πάχους 40cm για την ορθή κατανομή των φορτίων του. Αφού έχουν προηγηθεί
εργασίες εκσκαφής γαιών με μηχανικά μέσα και η απομάκρυνση των προιόντων εκσκαφής της
βάσης, στη συνέχεια γίνεται προμήθεια και τοποθέτηση οπλισμού σύμφωνα με την μελέτη, για τη
κατασκευή νέας πλάκας δαπέδου – έδρασης από σκυρόδεμα ποιότητας C 20/25.
9. Τσιμεντοκονία δαπέδων. Κατασκευή τσιμεντοκονίας δαπέδου μέσου πάχους 10cm για την επιτευξη
επιπεδότητας με χρήση αντλίας κονιαμάτων. Αφού έχει πραγματοποιηθεί η προετοιμασία του
υποστρώματος με επιμελή καθαρισμό από σαθρά υλικά ,λίπη, λάδια , στη συνέχεια πρέπει να
διαβραχεί καλά, χωρίς όμως να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά. Ενίσχυση της πρόσφυσης της
τσιμεντοκονίας
με συγκολλητική
στρώση ως
εξής:
Επάνω στο καθαρισμένο δάπεδο επαλείφεται με βούρτσα και σε πάχος περίπου 2 mm ένα
παχύρρευστο κονίαμα αποτελούμενο από τσιμέντο : άμμος : ADIPLAST : νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5
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(αναλογίες σε μέρη όγκου), ώστε το μίγμα να αποκτήσει μία παχύρρευστη, επαλείψιμη μορφή.
Η επάλειψη γίνεται ακριβώς πριν από την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας στο δάπεδο, ώστε να είναι
ακόμη νωπή και να μην έχει “τραβήξει”.
10. Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου ιδιαίτερα υψηλών αντοχών (Penetron Premium
SelfLeveling) στον χώρο εγκατάστασης του μαγνητικού τομογράφουώστε η μέγιστη απόκλιση
επιπεδότητας σε όλη την επιφάνεια να είναι 2,5 mm. Το παραπάνω υλικό χρησιμοποιείται για
επιπέδωση σε υπάρχοντα ή καινούργια υποστρώματα εσωτερικών χώρων, έτοιμα να υποδεχθούν
οποιαδήποτε επένδυση υψηλής ανθεκτικότητας στα φορτία και την κυκλοφορία.
11. Επιστρώσεις δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενο υλικό, σε ξηρό, συμπαγές, καθαρό υπόστρωμα σε μία
στρώση πάχους από 1 έως 10mmμε μεταλλική σπάτουλα ή αντλία κονιαμάτων.
12. Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδου pvc πάχους 2,00 mm στους χώρους επέμβασης σύμφωνα με
την μελέτη σε ποσότητα 210m2αποχρώσεως επιλογής των χρηστών. Εφαρμόζονται στο υφιστάμενο
υπόστρωμα μετά από κατάλληλη επεξεργασίας επιπεδοποίησης και λείανσης. Αφού
πραγματοποιηθούν οι εργασίες εξομάλυνσης του υποστρώματος ακολουθεί το κόλλημα των ρολών
PVC με ειδική κόλλα.
Oι αρμοί συγκολλούνται με τη μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία. Το πλάτος του
αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5mm, το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του
πάχους του τάπητα. Μετά το πέρας της διαδικασίας της αρμοκόλλησης, το περίσσευμα του υλικού
του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των
αρμών καθώς και η μη διαφοροποίηση ύψους μεταξύ φύλλων και αρμών.
Προδιαγραφές δαπέδου:
Κατηγορία χρήσης: 34 (βαρύ επαγγελματικό)
Πάχος: 2 mm (ομογενές)
Βάρος: 3.200 gr/m2
Διαστάσεις: ρολό 2mX20m
Αντοχή σε καρέκλες με ροδάκια: ΝΑΙ
Αντιστατικότητα: <2kV (αντιστατικό)
Ακαυστότητα: Bfl-s1 (βραδύκαυστο)
Αντιολισθηρότητα:R9
13. Τοποθέτηση σοβατεπί δαπέδου pvc υγειονομικής επιφάνειας που καθαρίζει εύκολα κατάλληλο για
σφράγιση από το νερό.
14. Ειδική κατασκευή από τσιμεντοσανίδα μετά μεταλλικού σκελετού από κοιλοδοκούς κατάλληλων
διατομών για την προστασία του σωλήνα quence pipe στο προαύλειο χώρο του νοσοκομείου. Η
αγκύρωση του θα υλοποιηθεί με την χρήση ειδικών βλήτρων στον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.
Θα υλοποιηθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη πλήρης στεγανότητας της όλης
κατασκευής

Ξυλουργικά- Θύρες
3. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινης μονόφυλης ανοιγόμενης θύρας με επένδυση από φορμάικας
και πυρήνα MDF, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας, με μεταλλική γαλβανιζέ κάσα, διαστάσεων
0,80Χ2,15 στη τιμή περιλαμβάνονται πόμολα, κλειδαριές και μεντεσέδες.

Τα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με πυρήνα διάτρητης μοριοσανίδας με περιμετρική ενίσχυση
από σκληρή ξυλεία,και αμφίπλευρη επένδυση από (HighPressureLaminate) φορμάικα, ώστε να
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αποτρέπει την εναπόθεση ρύπων και μικροβίων και να επιτρέπει τον εύκολο καθαρισμό με την
χρήση κοινών καθαριστικών απολυμαντικών. Οι κάσες των θυρών θα είναι μεταλλικές
στρατζαριστές από DKPλαμαρίνα 1,50mm σε προφιλ που να χωνεύει το θυρόφυλλο. Όλες οι πόρτες
θ απρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παρελκόμενα για την τοποθέτηση και τη χρήση τους
όπως Uπόμολα, κλειδαριές, μεντεσέδες μεταλλικούς και λάστιχο.

Χρωματισμοί
1.

Χρωματισμοί σπατουλαριστών τοίχων σε επιφάνειες γυψοσανίδων, επιχρισμάτων με πλαστικό
χρώμα, αρίστης ποιότητας αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας. (Ποσότητα: 1075m2).
Προετοιμασία: Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα ξυσίματα, τα
μερεμετίσματα, τα ψιλοστοκαρίσματα, τα τριψίματα, τα καθαρίσματα και καλό αστάρωμα
ανάλογα με το τύπο χρωματισμού.
Πλαστικοί χρωματισμοί με σπατουλάρισμα

Οι χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα βαφτούν με πλαστικό χρώμα με
σπατουλάρισμα. Πριν από οποιαδήποτε άλλη εργασία, τρίβονται οι ανωμαλίες του τοίχου με
υαλόχαρτο και κατόπιν γίνεται μερεμέτισμα των τριχοειδών ρωγμών και ανωμαλιών με ακρυλικό
στόκο ώστε να προκύψει λεία επιφάνεια. Ακολουθεί καλός καθαρισμός για την απομάκρυνση της
σκόνης. Τα τμήματα του επιχρίσματος που έχουν αποκατασταθεί ασταρώνονται με αστάρι νερού.
Στη συνέχεια οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού
κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού, αποχρώσεως της
επιλογής της επίβλεψης.
Οι εργασίες θα εκτελούνται ως εξής:
Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία, οι τοίχοι ή οι γυψοσανίδες θα πρέπει να τριφτούν με
χοντρό γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και μέχρι να προκύψει λεία
επιφάνεια, σαφώς διαφοροποιημένη από την αρχική επιχρισμένη.
Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με γυψόστοκο, θα ακολουθήσει καλό
ξεσκόνισμα και αστάρωμα με αστάρι νερού.
Θα ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό στόκο. Στη
συνέχεια οι επιφάνειες θα τριφτούν και θα ξεσκονιστούν καλά.
Θα ακολουθήσει η τελική στρώση με οικολογική ριπολίνη νερού μέχρι να επιτευχθεί ενιαία
χρωματική επιφάνεια. Το χρώμα θα επιλεγεί μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.
2. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί μεταλλικών επιφανειών με βερνικόχρωμα από συνθετιές
ύλες (κάσσες) σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως επιλογής των χρηστών
μετά της κατάλληλης προεργασίας. Οι χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών θα γίνονται
σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως επιλογής των χρηστών
μετά της κατάλληλης προεργασίας. Οι μεταλλικές επιφάνειες αφού προηγουμένως
καθαρισθούν και στοκαρισθούν όπου χρειάζεται με ειδικό στόκο (σιδερόστοκο) θα
βαφτούν σε δύο στρώσεις μίνιου και στη συνέχεια (τελική βαφή) με δύο στρώσεις
ντούκου τύπου MOBILAC της ΧΡΩΤΕΧ ή παρόμοιου τύπου) με πιστόλι.

4. Χ

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν(λινέλαιο, χρώματα, κτλ) να είναι εξαιρετικής

ποιότητας και συμβατά με χρήση σε νοσοκομειακούς χώρους. (Τεμάχια: 12)
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2. Χρωματισμοί σπατουλαριστών τοίχων σε επιφάνειες γυψοσανίδων, επιχρισμάτων με πλαστικό
χρώμα, αρίστης ποιότητας αποχρώσεως επιλογής της υπηρεσίας. (Ποσότητα: 1075m2).
Προετοιμασία :Οι εργασίες προετοιμασίας αυτών των επιφανειών είναι τα ξυσίματα, τα
μερεμετίσματα, τα ψιλοστοκαρίσματα, τα τριψίματα, τα καθαρίσματα και καλό αστάρωμα ανάλογα με
το τύπο χρωματισμού.

Πλαστικοί χρωματισμοί με σπατουλάρισμα
Οι χώροι στους οποίους χρήζει επαναχρωματισμός θα βαφτούν με πλαστικό χρώμα με σπατουλάρισμα.
Πριν από οπιαδήποτε άλλη εργασία, τρίβονται οι ανωμαλίες του τοίχου με χοντρό υαλόχαρτο και
κατόπιν γίνεται μερεμέτισμα των τριχοειδών ρωγμών και των ανωμαλιών με ακρυλικό στόκο ώστε να
προκύψει λεία επιφάνεια. Ακολουθεί καλός καθαρισμός για την απομάκρυνση της σκόνης. Τα τμήματα
του επιχρίσματος που έχουν αποκατασταθεί ασταρώνονται με αστάρι νερού.
Στη συνέχεια οι επιφάνειες βάφονται με δύο τουλάχιστον στρώσεις οικολογικής ριπολίνης νερού
κανονικής αραίωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού , αποχρώσεως της
επιλογής της επίβλεψης.
Οι εργασίες θα εκτελούνται ως εξής:
Καταρχήν και πριν από κάθε άλλη εργασία, οι τοίχοι ή οι γυψοσανίδες θα πρέπει να τριφτούν με
χοντρό γυαλόχαρτο (πατόχαρτο) με ηλεκτρικό παλινδρομικό τριβείο και μέχρι να προκύψει λεία
επιφάνεια, σαφώς διαφοροποιημένη από την αρχική επιχρισμένη.
Στη συνέχεια θα μερεμετιστούν οι τριμμένες επιφάνειες με γυψόστοκο, θα ακολουθήσει καλό
ξεσκόνισμα και αστάρωμα με αστάρινερού.
Θα ακολουθήσει ψιλοστοκάρισμα των επιφανειών, όπου χρειάζεται, με ακρυλικό στόκο.Στη συνέχεια
οι επιφάνειες θα τριφτούν και θα ξεσκονιστούν καλά.
Θα ακολουθήσει η τελική στρώση με οικολογική ριπολίνη νερού μέχρι να επιτευχθεί ενιαία χρωματική
επιφάνεια. Το χρώμα θα επιλεγεί μετά απο συνεννοήση με την Τεχνική Υπηρεσία.
5. Χρωματισμοί σπατουλαριστοί μεταλλικών επιφανειών με βερνικόχρωμα από συνθετικές ύλες
(κάσσες)σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού αποχρώσεως επιλογής των χρηστών μετά της κατάλληλης
προεργασίας. Οι χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών θα γίνονται σε δύο στρώσεις ρεπουλίνης νερού
αποχρώσεως επιλογής των χρηστών μετά της κατάλληλης προεργασίας. Οι μεταλλικές επιφάνειες
αφού προηγουμένως καθαρισθούν και στοκαρισθούν όπου χρειάζεται με ειδικό στόκο ( σιδερόστοκο)
θα βαφτούν σε δύο στρώσεις μίνιου και στη συνέχεια (τελική βαφή) με δύο στρώσεις ντούκο (τύπου
MOBILAC της ΧΡΩΤΕΧ ή παρόμοιου τύπου) με πιστόλι. Όλα τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν(λινέλαιο, χρώματα, κτλ) να είναι εξαιρετικής ποιότητας και συμβατά με χρήση σε
νοσοκομειακούς χώρους. (Τεμάχια: 12)

Ηλεκτρικά-Φωτισμός
2

Προμήθεια , τοποθέτηση , εγκατάσταση παροχικού καλωδίου διατομής ΝΥΥ 70+35+35 μήκους 90m
από τον υποσταθμό του νοσοκομείου μέχρι τον πίνακα του μαγνητικού τομογράφου.

3

Μεταφορά και εγκατάσταση υφιστάμενου ηλεκτρολογικού πίνακα μαγνητικού τομογράφου.
Σύνδεση του βάσει του σχεδίου HL.PIN .Θα φέρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις και σημάνσεις και
τοποθέτηση και σύνδεση των επί μέρους παροχών και γειώσεων.

4

Προμήθεια και τοποθέτηση επίτοιχων πλαστικών καναλιών 105x50 (τύπου dpl legrand) για την
διέλευση των καλωδιώσεων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων.

5

Σημείο ρευματοληψίας με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ2,50. Περιλαμβάνονται οι πλαστικοί σωλήνες
προστασίας και κάθε άλλο υλικό (πλήν εσχαρών και πλαστικών καναλιών) και εργασία για
παράδοση του σημείου ρευματοληψίας σε πλήρη λειτουργία.
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6

Προμήθεια και εγκατάσταση ρευματοδοτών σούκο για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κανάλι (τύπου
Legrand Mosaic), λευκού χρώματος.

7

Σημείο ελέγχου με καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1,50. Περιλαμβάνονται οι πλαστικοί σωλήνες προστασίας και
κάθε άλλο υλικό (πλήν εσχαρών και πλαστικών καναλιών) και εργασία για παράδοση του σημείου
ρευματοληψίας σε πλήρη λειτουργία.

8

Διακόπτης απλός για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κουτί ή κανάλι ( τύπου Legrand Mosaic)

9

Θα γίνει εγκατάσταση δικτύου Η/Υ. Για κάθε θέση εργασίας θα κατασκευαστεί δίκτυο με διπλό
καλώδιο UTP CAT 6 και θα εγκατασταθεί μπρίζα με 2 υποδοχές RJ45 cat6 για τοποθέτηση σε
εντοιχισμένο κουτί ή κανάλι (20 τμ).

10 Θα γίνει εγκατάσταση δικτύου τηλεφωνίας. Για κάθε θέση εργασίας θα κατασκευαστεί δίκτυο με
καλώδιο UTP CAT 5 και θα καταλήγουν στο κατανεμητή τηλεφωνίας. Θα εγκατασταθούν διπλές
πρίζες τηλεφώνου με υποδοχή RJ11 για τοποθέτηση σε εντοιχισμένο κουτί ή κανάλι (20 τμ).
11 Θα γίνει μεταφορά του RUCK δικτύου Η/Υ στο σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
12 Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος πάνελ led ψευδοροφής διαστάσεων 60Χ60.
13 Παροχή φωτιστικού σημείου με καλώδιο ΝΥΥ 3Χ1,5.
14 Επέκταση υφιστάμενου δικτύου πυρανίχνευσης με ανιχνευτές καπνού και θερμοδιαφορικούς και
κομβία συναγερμού στους χώρους επέμβασης.
QUENCH PIPE
Κατασκευή δικτύου εκτόνωσης ηλίου, από ανοξείδωτο σωλήνα άνευ ραφής με συγκολλητά
εξαρτήματα διατομής 100mm ή ότι διατομή απαιτηθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της
κατασκευάστριας εταιρείας.

Κλιματισμός
Η θερμοκρασία και τα επίπεδα υγρασίας του χώρου πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις
λειτουργίας του μαγνητικού τομογράφου και να κυμαίνονται στα αποδεκτά όρια για την ορθή
λειτουργία του μηχανήματος.

Ο κλιματισμός των χώρων θα γίνεται με fan coil units τύπου κασέτας
ψευδοροφή, με ρυθμιζόμενες περσίδες απαγωγής /προσαρμογής.

μέσα στην

Το σύστημα του κλιματισμού θα διασφαλίζει τις 6 εναλλαγές αέρα/ώρα στον χώρο του
μαγνητικού τομογράφου.
Στο χώρο του technical room του μαγνητικού τομογράφου πρέπει ο κλιματισμός να επαρκεί
για να καλύψει τα θερμικά φορτία των μηχανημάτων αλλά και εφεδρικό σύστημα ψύξης.
Απαιτείται να γίνεται και αερισμός των χώρων γραφείο Ιατρών, γραφείο Ιατρών Α, γραφείο
Ιατρών Β και γραφείο Διευθυντή Ακτινολογικού.Το σύστημα του αερισμού θα διασφαλίζει 3
τουλάχιστον εναλλαγές/ώρα .
Ιατρικα Αερια
Παροχή για την τροφοδοσία μιας λήψης οξυγόνου στο χώρο του μαγνητικού τομογράφου.
Παράδοση σε πλήρη λειτουργία.
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5. Υποέργο ΜεταφοράςΤομογράφου

Προσωρινής

αποθήκευσης–Εγκατάστασης

Μαγνητικού

Η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση, την προσωρινή αποθήκευση
του μαγνητικού τομογράφου (μέχρι να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση - υποέργο Α των χώρων του
Νοσοκομείου), τη μεταφορά, την εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του Μαγνητικού
Τομογράφου.

Β.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και
τοποθέτηση του υπάρχοντος κλωβού Faraday και του υπάρχοντος κλιματιστικού συστήματος chiller
για τις ανάγκες ψύξης του εσωτερικού κυκλώματος και ερμαρίων(electronics cabins) του
Μαγνητικού Τομογράφου, του κλιματιστικού συστήματος για τις ανάγκες ψύξης του εσωτερικού του
κλωβού (χώρος εξετάσεων) καθώς και του συμπιεστή ηλίου και επίσης η εγγύηση καλής λειτουργίας
για δύο (2) έτη.
(Το κόστος για το απαιτούμενο υγρό και αέριο ήλιο δεν περιλαμβάνεται. Για το ξεκίνημα των
εργασιών εγκατάστασης στον νέο χώρο και ρύθμισης ομοιογένειας, ο μαγνητικός τομογράφος θα
πρέπει να έχει περίπου 90% ήλιο με μέριμνα του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ανάδοχο).
Κατά την διάρκεια των εργασιών προετοιμασίας του χώρου, εξειδικευμένος τεχνικός της
αναδόχου εταιρείας θα παρακολουθεί το έργο διαμόρφωσης των χώρων (υποέργο Α) και θα παρέχει
οδηγίες όπου αυτό απαιτηθεί μέχρι την ολοκλήρωση των υποδομών.

Εγγύηση - Συντήρηση
Η ανάδοχος εταιρία υποχρεούται να παρέχει εγγύηση-συντήρηση, συμπεριλαμβανομένων όλων
των απαιτούμενων ανταλλακτικών του ανωτέρω συγκροτήματος για διάστημα 2 ετών μετά την
εγκατάσταση, εκτός του υγρού και αερίου ηλίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Στην συντήρηση περιλαμβάνονται:

Η λειτουργική συντήρηση του συγκροτήματος και ειδικότερα:
ο έλεγχος ασφαλείας, μετρήσεις τάσεων παλμών κλπ.,
ο έλεγχος ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης,
οι αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις κλπ.
Η αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και βλαβών και ειδικότερα:
α) Η αποκατάσταση κάθε βλάβης, δυσλειτουργίας και ζημίας που οφείλεται σε φυσιολογική φθορά
από τη συνήθη χρήση, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανταλλακτικών. Τα τυχόν εξαρτήματα που
αντικαθίστανται θα επιστρέφονται στην ανάδοχο.
β) η λήψη οποιουδήποτε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή
ζημιών.
γ) Ετησίως προβλέπονται τρείς (3) προληπτικές συντηρήσεις.
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Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται:
Τα αναλώσιμα καθώς και οι ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται από μη ορθή και σύμφωνη
με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση ή αμέλεια που αφορά τον κακό χειρισμό ή την συντήρηση
HARDWARE και SOFTWARE, από επέμβαση τρίτων μη εξουσιοδοτημένων από την ανάδοχο ή χρήση
μη ελεγμένων από αυτόν ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, αναλωσίμων και υλικών, από ελαττωματική
κατασκευή ή συνθήκες του χώρου εγκατάστασης του, από κακή εγκατάσταση των ηλεκτρικών
παροχών του, από ανεπαρκή ή ασταθή παροχή ρεύματος, από ελλιπή ή ελαττωματικό κλιματισμό, ή
από ανωτέρα βία ή φυσικές καταστροφές σε τρομοκρατικές ή κακόβουλες ενέργειες, κλπ.
Τα κλιματιστικά (Chiller, Split κλπ), τα αναλώσιμα, οι οθόνες, τα μέσα αποθήκευσης
(CD/DVD), καλώδια ασθενούς ΗΚΓ κλπ., το υγρό και αέριο ήλιο, τα πηνία.
Η τακτική προληπτική συντήρηση, καθώς και οι επισκευές μπορούν να
πραγματοποιούνται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, εκτός Σαββάτου-Κυριακής
και των επισήμων αργιών. Η προσέλευση των τεχνικών της αναδόχου για τις επισκευές
πραγματοποιείται εντός 24ώρου από τη λήψη της έγγραφης ή τηλεφωνικής ειδοποίησης, εκτός
ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες) οπότε ορίζεται μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο
τμήμα.
Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών κατ΄ ελάχιστον από την ημερομηνία οριστικής
παραλαβής του μαγνητικού τομογράφου, καλείται «περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας». Για το
προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να
ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους του Νοσοκομείου :
Την καλή λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης
καλής λειτουργίας που θα καθορίζεται στην προσφορά του και το οποίο δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των δύο ετών και ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων ετησίως. Η εγγύηση
αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει
από την οριστική παραλαβή του μαγνητικού τομογράφου πλήρως συναρμολογημένου,
εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.
Το νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του μαγνητικού τομογράφου
προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση.Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης
ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας
που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε
αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές
θα τις κάνει το Νοσοκομείο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με
άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.
Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η υποχρέωση του αναδόχου και για προληπτικό έλεγχο
συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου, ώστε ο μαγνητικός
τομογράφος να είναι πάντα σε κατάσταση ετοιμότητας..
Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας θα τηρείται ημερολόγιο
λειτουργίας, συντήρησης, βλάβης.
Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην
Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσο κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης όσον και να δεσμευτεί ότι θα
εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκομιδή στο νοσοκομείο, όποιου ανταλλακτικού απαιτηθεί
για την διατήρηση του μαγνητικού τομογράφου σε κατάσταση καλής λειτουργίας).
Οι Συμβαλλόμενοι
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