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ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 3-5 Ν.ΙΧΝΙΑ 14 233
ΣΜΗΜΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
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Νέα Ισλία 12-8-2021
Αξηζκ. Πξση 21883

ΑΡΙΘΜΟ Γ/ΞΗ Π 32/21

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΟΤ
ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ.
(Αξηζκφο Γηαθήξπμεο Π 32/21)
Έρνληαο ππφςε :
1. Σν Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/13-7-10 ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ
ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν Πξφγξακκα Γηαπγεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο »
2.Σν Ν. 3871/2010 (ΦΔΚ 141/Α/2010, « Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε»
3.Σν Π.Γ. 113/2010 (ΦΔΚ 194/22-11-2010 η.Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο
δηαηάθηεο»
4. Σν Ν.4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/15-09-2011), άξζξν 4 παξ.3, γηα ηελ επηβνιή
θξάηεζεο 0,10% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο εθηφο Φ.Π.Α. ηεο αξρηθήο θαη θάζε
ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο, ππέξ ηνπ Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ. θαη ηνπ άξζξνπ 61. παξ.5 ηνπ
Ν. 4146/2013«ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν 4013/2011»
5. Σν N. 4412/8-8-2016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο ΄Δξγσλ ,
Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)»
κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
6.Σν ππ αξ πξ 4247/5-2-2021 έγγξαθν ηνπ θ. Δπζ. Πεηξίδε Γ/ληε Σερληθήο
Τπεξεζίαο. ηνπ Ννζνθνκείνπ
7.Σελ απφ 5-3-2021 (2ε πλ Θέκα Α16) ππ απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ
έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ
8. Σν ππ αξ πξ 18268/1-7-2021 έγγξαθν ηεο επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ
πξνδηαγξαθψλ
9. Σελ ππ αξ πξ 17095/17-6-2021 πξφζθιεζε δηαβνχιεπζεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ
10. Σελ απφ 4-8-2021 (57ε Δθη πλ Θέκα Α2) απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ
έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ.
ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ
πλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο ε ηερληθή
θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο
πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζε ςχμε ην chiller ηνπ Μαγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ, κε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 19.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α
1.ΣΟΠΟ –ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
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ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γεληθό Ννζνθνκείν
Ν.Ισλίαο
Κσλζηαληνπνύιεην
Παηεζίσλ
(Πξσηόθνιιν)

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

30-8-2021
εκέξα Γεληθό Ννζνθνκείν
Γεπηέξα
θαη ψξα Ισλίαο
– 14.30 π.κ
Κσλζηαληνπνύιεην

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΧΡΑ
ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ
ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

31-8-2021
εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 12.30
– π.κ

Ν

Παηεζίσλ(Ακθηζέαηξν)

2.ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΥΟΤΝ :
χκθσλα κε ην αξ 25 ηνπ Ν 4412/2016 , ππνςήθηνη ή πξνζθέξνληεο θαη ζε πεξίπησζε
ελψζεσλ , ηα κέιε απηψλ κπνξνχλ λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα εγθαηεζηεκέλα ζε :
α)ζε θξάηνο –κέινο ηεο Έλσζεο ,
β)ζε θξάηνο –κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ)
γ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1,2,4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Παξαξηήκαηνο Ι ηεο σο άλσ πκθσλίαο θαζψο θαη
δ)ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ .
Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή
πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά .Η επηιεγείζα έλσζε ή θνηλνπξαμία ππνρξενχηαη
λα πξάμεη ηνχην εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε ζχκβαζε εθ΄φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο
κνξθήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.
3.ΚΡΑΣΗΔΙ
Η Σηκή ηεο πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεη ηηο ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο εθηφο ηνπ αλαινγνχληνο
Φ.Π.Α
Οη πξνζθνξέο ζα ηζρχνπλ γηα δηάζηεκα 180 εκεξψλ.
Οη θξαηήζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη εμήο :
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3% (πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη 0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν
Αληίγξαθα ηεο δηαθήξπμεο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ & κέζσ ηνπ
δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ΄΄ et.diavgeia.gov.gr ΄΄
4.Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη
ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο .
4.1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
–ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
4.2 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
–ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
4.3 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ
4.5.ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄

Γξ Πξνκεζεηψλ Πξ Οηθνλνκηθνχ Η Αλ/ηξηα πξντζη Γηνηθ/θήο Γ/λζεο Η Πξντζη Γηνηθ/θήο Γλζεο O Γηνηθεηήο

Κ.ρίδαο

Γ.Σζαβιήο

Γ. Λακπξνπνχινπ

Δ.Ραπηνπνχινπ

Υαξαι. Ν Πξίθηεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄
πλνπηηθφο κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο
Η πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε
πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο

ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΗΜΟΙΔΤΗ 12-8-2021
(ΚΗΓΜΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ)
Πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνχ
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ
κεραλήκαηνο ζηνλ Μαγλεηηθφ ηνκνγξάθν ηνπ
Ννζνθνκείνπ
(CPV 42512000-8) .
ΚΧΓΙΚΟ CPV
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΓΑΠΑΝΗ
ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΔΙ

19.500,00 € πιένλ Φ.Π.Α.
Πξνκήζεηεο
Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο Ννζνθνκείνπ ζε βάξνο
ηνπ ΚΑ 0879

ΠΟΟΣΗΣΑ
-ΣΔΥΝΙΚΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΧΝ ΔΙΓΧΝ
ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΧΝ
ΤΠΗΡΔΙΧΝ

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην Παξάξηεκα Β

ηελ απνζήθε ηνπ Ννζνθνκείνπ
χκθσλα κε ην Παξάξηεκα Γ
Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη
ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο
α) Πνζνζηφ 0,06% ππέξ ΑΔΠΠ πιένλ ραξη 3%
(πιένλ20% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ επ΄απηνχ)
β) Πνζνζηφ 0,07 % ππέξ ΔΑΑΓΗΤ πιένλ ραξη
0,07% (πιένλ 0,07% εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ
επ΄απηνχ)
γ) Πνζνζηφ 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή
ππεξεζηψλ
(Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ
πιελ ΦΠΑ).
ΦΟΡΟ
ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ θαη 4% γηα
(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)
πξνκήζεηεο

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΝΔΟΤ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ
Η ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λένπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζε ςχμε ηνπ Μαγλεηηθνχ Σνκνγξάθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
A. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΝΔΟΤ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ

3

Σν ςπθηηθό ζπγθξόηεκα ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά θαη ζα δηαζέηεη:
1. Δμσηεξηθά ζα έρεη αλζεθηηθφ πεξίβιεκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ηζρπξά γαιβαληζκέλα
ειάζκαηα ράιπβα θαη ζα είλαη βακκέλνο κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, θαηάιιεινο γηα
εμσηεξηθή ηνπνζέηεζε.
2. Όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ην απνηεινχλ λα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε γαιβαληζκέλε
βάζε. Σν πεξίβιεκα ηεο κνλάδαο λα απνηειείηαη απφ κεηαιιηθφ έιαζκα (peraluman)
θαη γαιβαληζκέλε ιακαξίλα θαη βίδεο αλνμείδσηεο.
3. ηνλ εμνπιηζκφ λα πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη ζσιελψζεηο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ φζν
θαη νη εζσηεξηθέο θαισδηψζεηο θαζψο θαη ν πίλαθαο ειέγρνπ (βαζκφο πξνζηαζίαο
IP54) κε πφξηα πνπ θιεηδψλεη), ειεθηξηθέο παξνρέο θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο
ειέγρνπ έηνηκα γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία.
4. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ν ςχθηεο ζα απνδίδεη ηνπιάρηζηνλ 30 kW γηα
ζεξκνθξαζία λεξνχ 12/6°C θαη ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 40°C, θαη ζα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 35 kW θαηά Eurovent.
5. Σα φξηα ιεηηνπξγίαο ζηελ ςχμε ζα είλαη: - 20 °C/+46°C (ειάρηζηε/ κέγηζηε
ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.)
6. Η ερεηηθή ηζρχο ηεο κνλάδαο ζα πηζηνπνηείηαη θαηά Eurovent θαη δε ζα ππεξβαίλεη
ηα 88 dB(A).
7. Θα δηαζέηεη νηθνινγηθό ςπθηηθό κέζν ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ζπλζεηηθό έιαην, δνθηκαζκέλνο ζην εξγνζηάζην
θαηαζθεπήο ηνπ, έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία.
8. Σν ςπθηηθφ θχθισκα ζα απνηειείηαη απφ:
 πκπηεζηή DC inverter, εξκεηηθνχ ηχπνπ ζπεηξνεηδνχο ζπκπηεζηή ηχπνπ
scroll, ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ, ηνπνζεηεκέλν ζε ειαζηηθνχο
απνζβεζηήξεο
 Φίιηξν – αθπγξαληή
 Ηιεθηξηθή αληίζηαζε ζέξκαλζεο ιαδηνχ
 Γηαθφπηε πςειήο πίεζεο
 Αηζζεηήξα ζεξκνθξαζίαο
 Αηζζεηήξα πίεζεο
9. Δλαιιάθηε λεξνχ πιαθνεηδή, απεπζείαο εθηφλσζεο, αλνμείδσην, κε αληηπαγσηηθή
πξνζηαζία.
10. πκππθλσηή αινπκηλίνπ ηχπνπ Microchannel γηα κεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο
απφδνζεο θαη κε πξνζηαζία απφ θαηάιιειν πιέγκα.
11. Θα θέξεη αμνληθνχο αλεκηζηήξεο, απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηελ δηάβξσζε, αζφξπβεο
ιεηηνπξγίαο.
12. Θα θέξεη ελζσκαησκέλν θαη δνθηκαζκέλν εξγνζηαζηαθφ πδξαπιηθφ ζχλνιν (θηη)
πνπ ζπλνπηηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: αληιία λεξνχ, απηφκαηνο πιήξσζεο, βαιβίδα
αζθαιείαο, δνρείν δηαζηνιήο, δηαθνξηθφ πξεζζνζηάηε λεξνχ.
13. Θα γίλεη εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ζην θχθισκα ηνπ
δνρείνπ αδξαλείαο,
ηνπιάρηζηνλ 150 ιίηξσλ.
14. Θα δηαζέηεη πίλαθα ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θαη
πξνζηαζίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
15. Θα δηαζέηεη θπθιψκαηα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα βαζίδνληαη ζε θεληξηθφ
κηθξνυπνινγηζηή ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν έιεγρνο θνξηίνπ, ν εληνπηζκφο βιαβψλ, ε
εθθίλεζε ζπκπηεζηψλ θαη αλεκηζηήξσλ, ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο θαη ε γεληθή
επνπηεία.
16. ην δηάδξνκν ηνπ καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ (Α΄ ππνγείνπ) ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα
νπηηθναθνπζηηθνχ ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζην ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα. Γηα
ην ζθνπφ απηφ απφ ηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο κέρξη ην δηάδξνκν ηνπ
καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαηάιιειν θαιψδην. Σν θαιψδην ζηελ
δηαδξνκή ηνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε θαηάιιειν πξνζηαηεπηηθφ ζπηξάι ή ζσιήλα
θαη ζα γίλεη ζηήξημή ηνπ ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο. ην δηάδξνκν ηνπ
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καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ (Α΄ ππνγείνπ) ζα ηνπνζεηεζεί πίλαθαο ρεηξηζκνχ ηνπ
ζπλαγεξκνχ κε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ (ζίγαζεο) ηεο ζεηξήλαο γηα ην δηάζηεκα
απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο. Γηα ηηο εληνιέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζα
εγθαηαζηαζεί ςεθηαθφο ζεξκνζηάηεο κε αληίζηνηρν αηζζεηήξα θαη δπλαηφηεηα
παξακεηξνπνίεζεο, ελαιιαθηηθά αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα νη εληνιέο ζα ιακβάλνληαη
απφ ην δηαρσξηζηή (PLS) ηνπ κεραλήκαηνο.
17. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ ςχθηε κε θεληξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ BMS
ζχκθσλα κε αλνηθηφ πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο.
18. Θα εγθαηαζηαζεί απηφκαην ζχζηεκα εθεδξηθήο ιεηηνπξγίαο ςχμεο κε λεξφ ηνπ
δηθηχνπ χδξεπζεο ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εγθαηαζηαζνχλ:
 χζηεκα απηνκαηηζκνχ πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη ην εθεδξηθφ ζχζηεκα ςχμεο
 παξνρή λεξνχ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο ζην δίθηπν ςχμεο κε ζσιήλα
δηαηνκήο ην ειάρηζην 22ρι..
 καγλεηηθέο βαιβίδεο πξνζαγσγήο θαη απνξξνήο λεξνχ
θαηάιιειεο
δηακέηξνπ.
 Πξηλ θαη κεηά ηηο καγλεηηθέο βαιβίδεο πξνζαγσγήο θαη απνξξνήο λεξνχ ζα
ηνπνζεηεζνχλ βάλεο απνκφλσζεο ίδηαο δηαηνκήο κε ηηο καγλεηηθέο
βαιβίδεο.
B. ΔΡΓΑΙΔ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ-ΤΝΓΔΗ ΝΔΟΤ ΦΤΚΣΗ
1. Σνπνζέηεζε ηνπ λένπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηνλ ίδην ρψξν πνπ ππάξρεη ιεηηνπξγεί θαη ην παιαηφ ζπγθξφηεκα, κε ρξήζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο
2. χλδεζε ηνπ λένπ ςχθηε κε ην πδξαπιηθφ δίθηπν ηνπ λεξνχ ςχμεο ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηχπνπ EPSI ψζηε λα ππάξρεη ε
δπλαηφηεηα λα γίλεηαη ελαιιαγή κεηαμχ απηψλ (παιαηνχ θαη λένπ ζπγθξνηήκαηνο)
3. Τδξαπιηθή ζχλδεζε ηνπ λένπ ςχθηε, κε ηνλ απαηηνχκελν, βάζεη ηνπ θαηαζθεπαζηή,
εμνπιηζκφ (αζθαιηζηηθά, καλφκεηξα, ζεξκφκεηξα, πδξαπιηθνχο δηαθφπηεο
απνκφλσζεο, θιπ).
4. Η ζχλδεζε ζα γίλεη κε λέν δίθηπν ραιθνζσιήλαο, θαηάιιειεο δηαηνκήο, ην νπνίν ζα
θέξεη κφλσζε ηχπνπ ARMAFLEX, πάρνπο 13mm, θαη επηθάιπςε κε εηδηθφ πιηθφ
(θάκπνη)
5. Γηα ηελ ζχλδεζε κε ηελ ειεθηξηθή παξνρή ηνπ λένπ ζπγθξνηήκαηνο ζα γίλνπλ:
 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε λένπ εμσηεξηθνχ ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα
 Ο ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί κέζα ζην πίλαθα πξνζηαζίαο
(πηιαξ) ν νπνίνο ζα είλαη: εμσηεξηθφο, κεηαιιηθφο, ζηεγαλφο, βακκέλνο θαη
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ
 Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ζα είλαη εμσηεξηθφο, κεηαιιηθφο δπν ζεηξψλ 24
ζέζεσλ ζα δηαζέηεη κπάξεο νπδεηέξνπ θαη γείσζεο.
 Θα έρεη εγθαηεζηεκέλν θαη ζπλαξκνινγεκέλν πιηθφ ξάγαο: απηφκαηεο
αζθάιεηεο βξαδείαο ηήμεσο 3(1Υ40Α) - 3 ηεκ., κεηαγσγηθφο ηεηξαηνκηθφο
δηαθφπηεο 4(1Υ80Α) -1 ηακ., ηξηθαζηθά ελδεηθηηθά ηχπνπ LED – 3 ηακ.
 Θα γίλεη κεηαθνξά θαη ζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο απφ ην ςπθηηθφ
ζπγθξφηεκα ηχπνπ EPSI ζην λέν ειεθηξηθφ πίλαθα.
 Απφ ην ειεθηξηθφ πίλαθα ζα γίλεη εγθαηάζηαζε δπν λέσλ παξνρψλ
ειεθηξνδφηεζεο πξνο ην εγθαηεζηεκέλν ζπγθξφηεκα ηχπνπ EPSI θαη ην λέν
ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα κε θαιψδην ΝΤΜ 5Υ16κκ2 ζπλνιηθφ κήθνο δηαδξνκήο
0000κ. πεξίπνπ
 Σα θαιψδηα παξνρψλ ζηελ δηαδξνκή ηνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηα πιαζηηθά
πξνζηαηεπηηθά ζπηξάι θαη ζσιήλεο (ελδεηθηηθνχ ηχπνπ COUVIDIS)
θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαη ζα γίλεη ζηήξημή ηνπο ζε φιε ηε δηαδξνκή.
 Θα γίλεη ζχλδεζε παξνρψλ ειεθηξνδφηεζεο ζηνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο.
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6. Σνπνζέηεζε ηνπ δνρείνπ αδξαλείαο
7. Δθθίλεζε ηνπ λένπ ςπθηηθνχ κεραλήκαηνο, ξπζκίζεηο θαη παξάδνζή ηνπ ζε θαιή
ιεηηνπξγία.
C. ΠΙΣΟΠΟΙΗΔΙ
ΔΓΓΤΗΔΙ
ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ

ΣΟΤ

ΝΔΟΤ

ΦΤΚΣΙΚΟΤ

1. Ο λένο ςχθηεο λα δηαζέηεη εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ
παξάδνζή ηνπ.
2. Σν εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ςχθηε λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηνο ISO
9001 θαη ην κεράλεκα λα δηαζέηεη CΔ θαη πηζηνπνίεζε θαηά Eurovent.
3. Ο λένο ςχθηεο λα δηαζέηεη πηζηνπνίεζε θαηά Eurovent γηα ηελ ερεηηθή ηζρχο ηεο
κνλάδαο θαη δε ζα ππεξβαίλεη ηα 88 dB(A).
D. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
1. Σν κόληκν πξνζσπηθό ηνπ δηαγσληδόκελνπ ζα πξέπεη:
 Να δηαζέηεη ελ ηζρχ άδεηα εξγνδεγνύ ςπθηηθνύ ή βεβαίσζε αλαγγειίαο (αλ είλαη
κεραλνιφγνο ΠΔ,ΣΔ) ζχκθσλα κε ην ΠΓ 1/2013 θαη αληίζηνηρε ελ ηζρχ Βεβαίσζε
Δπάξθεηαο Καηεγνξίαο Ι απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π (ή απφ ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ
ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην αληίγξαθν ζα πξέπεη λα αθνξά ζε επηθπξσκέλν έγγξαθν
απφ δηθεγφξν) γηα ηελ άζθεζε εξγαζηψλ ειέγρνπ δηαξξνψλ, αλάθηεζεο,
εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ή εμππεξέηεζεο ζηαζεξνχ εμνπιηζκνχ ςχμεο,
θιηκαηηζκνχ θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ πεξηέρεη θζνξηνχρα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ΔΚ 2067/2015 Αξ.3 θαη Αξ.4.
 Να δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλνπο θαη έκπεηξνπο ςπθηηθνχο, θαηφρνπο ησλ απαξαίηεησλ
αδεηψλ θαη πηζηνπνηήζεσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα αλήθνπλ ζην κφληκν πξνζσπηθφ
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ.
 Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απιά αληίγξαθα ηνπ κόληκνπ
πξνζσπηθνύ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο άδεηαο Δξγνδεγνύ ςπθηηθνύ ή ηεο
βεβαίσζεο αλαγγειίαο θαζώο θαη ηεο βεβαίσζεο επάξθεηαο θαηεγνξίαο Ι, ηηο
άδεηεο ηνπ ινηπνύ ηερληθνύ πξνζσπηθνύ (σο αλσηέξσ) θαζώο θαη ηνλ Πίλαθα
ΔΠΔ κε ηα νλόκαηα θαη ηελ ηδηόηεηα απηώλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηηο εξγαζίεο.
2. Οη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο, νη εηαηξείεο ή ΝΠΙΓ ζα πξέπεη λα πξέπεη λα δηαζέηνπλ
θαη λα ππνβάινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο:
 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO∙9001 κε αληηθείκελν ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο ζέξκαλζεο - θιηκαηηζκνχ θαη ζχκθσλα κε ηνλ Κανονισμό ΔΔ 517/2014 τοσ
Εσρωπαϊκού Κοινοβοσλίοσ και τοσ Σσμβοσλίοσ, θαη ηνλ Κανονισμό ΔΔ 2067/2015
της Επιτροπής.
 Πηζηνπνηεηηθφ Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο ISO∙14001 κε αληηθείκελν
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ
ςχμεο- ζέξκαλζεο-θιηκαηηζκνχ.
 Πηζηνπνηεηηθφ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Τγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία
ΔΛΟΣ∙1801 ή OHSAS∙18001 ή ISO 45001:2018 γηα ην ίδην κε ην αλσηέξσ
αληηθείκελν.
 Να δηαζέηεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ) ζε έξγα πνπ αθνξνχλ
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ςπθηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαη επηπιένλ λα έρεη
εθηειέζεη ηνπιάρηζηνλ έλα έξγν πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ςπθηηθνχ
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ζπγθξνηήκαηνο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ chiller ηνπ Μαγλεηηθνχ
Σνκνγξάθνπ. Σα παξαπάλσ λα απνδεηθλχνληαη κε πίλαθα εθηέιεζεο παξφκνησλ
έξγσλ θαζψο θαη ζρεηηθέο πκβάζεηο-Βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο.
 Η εηαηξεία λα δηαζέηεη αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο ζχκθσλα κε ην
Ν.3844/2010 (άξζξν 24) θαη ΠΓ 1/13 (άξζξν 7), πνπ λα θαιχπηεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Σν παξαπάλσ λα απνδεηθλχεηαη κε αληίγξαθν ηνπ
αζθαιηζηεξίνπ.
 Ο δηαγσληδφκελνο ζα πξέπεη λα επηζθεθηεί ην ρψξν γηα λα ιάβεη πιήξε γλψζε ησλ
εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζα ιάβεη ζρεηηθή Βεβαίσζε απφ ηελ Σερληθή
Τπεξεζία ηελ νπνία ζα επηζπλάςεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, επί πνηλή απφξξηςεο.
E. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ
1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη καδί κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά θαη ηα
ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ.
2. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηα
ζρεηηθά ηερληθά θπιιάδηα ησλ κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ, θαζψο θαη ηα
θπιιάδηα ρσξηζκνχ θαη ξχζκηζεο παξακέηξσλ ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα.
3. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ λα ην παξαδψζεη
ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζηνλ εθπξφζσπν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο
4. Ο κέγηζηνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζηηο εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο
εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο
Πιεξνθνξίεο : Κνο Πεηξίδεο Δπζ. Σει 21320257955, Κνο Παηεινύδεο Υξ. Σει
2132057954

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Υξόvoο θαη ηξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ – Καηάξηηζε θαη πεξηερόκελν πξνζθνξώλ
1.1. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηov δηαγσληζκφ πξέπεη vα ππoβάιoπv
εκπξνζέζκσο ηελ πξoζθoξά ηνπο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηoιoγεηηθά θαη φ,ηη άιιν απαηηείηαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Η θαηάξηηζε θαη ππνβνιή ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε
ην Ν 4412/2016 .
1.2. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζην Ννζνθνκείν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηε ιήμε ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ηε δηαθήξπμε πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία
κεηά ηελ θαζνξηδφκελε απφ ηε δηαθήξπμε εκεξνκελία θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη
επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
1.3. Οη πξνζθνξέο ζα ππνβάιινληαη ζπληαγκέλεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζε δχν (2)
αληίγξαθα, θαη κέζα ζε θαιά ζθξαγηζκέvo θάθειν, ζηov oπoίo ζα αλαγξάθνληαη επθξηλψο:
1.3.1. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ» κε θεθαιαία γξάκκαηα.
1.3.2. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα.
1.3.3. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο.
1.3.4. Η εκεξoκεvία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσvηζκoχ.
1.3.5. Σα ζηνηρεία ηνπ απoζηoιέα.
1.4. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ή ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα αληηπξφζσπφ
ηνπ. ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ε πξνζθνξά ππνγξάθεηαη απφ θάζε κέινο ηεο ή,
δηαθνξεηηθά, απφ ηνλ ηπρφλ νξηζζέληα εθπξφζσπφ ηνπο.
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1.5. Μέζα ζηov θιεηζηφ θπξίσο θάθειν ηεο πξoζθoξάο ηoπoζεηoχvηαη:
1.5.1. Σα δεηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο εηο δηπινύλ (πξσηόηππα ή αληίγξαθα
κε ηελ έλδεημε πξσηόηππα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη θσηνηππία απηώλ κε
ηελ έλδεημε αληίγξαθα δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο )
1.5.2. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ», ν
oπoίoο πεξηέρεη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο εηο δηπινχλ ( πξσηόηππα ή
αληίγξαθα κε ηελ έλδεημε ηερληθή πεξηγξαθή πξσηόηππν θαη θσηνηππία απηώλ κε
ηελ έλδεημε ηερληθή πξνζθνξά αληίγξαθν )
ηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε
λα εκθαλίδνληαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σπρφλ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ιέμεσλ φπσο «δσξεάλ») απνηειεί ιφγν απφξξηςεο ηεο
πξνζθνξάο.
1.5.3. Υσξηζηόο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ»
εηο δηπινχλ ( πξσηόηππε κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά πξσηόηππε θαη
θσηνηππία απηήο κε ηελ έλδεημε νηθνλνκηθή πξνζθνξά αληίγξαθν ), ζηνλ νπνίν
ηνπνζεηνχληαη, επί πνηλή απνξξίςεσο, ηα oηθovoκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο. Πην
ζπγθεθξηκέλα:
α. Η πξνζθεξφκελε ηηκή πξέπεη λα πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή
πξνζθνξά, ε νπνία πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλε ζχκθσλα κε φζα δεηνχληαη
απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε.
β. Οη ηηκέο πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ επηβαξχλζεσλ (πξνβιεπφκελνη θφξνη,
δαζκνί, αζθάιηζηξα, θφζηνο εθηεισληζκνχ, λφκηκεο θξαηήζεηο θαη άιιεο ζρεηηθέο
δαπάλεο) εθηφο ηνπ Φ.Π.Α., ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ρσξηζηά. Η ζπλνιηθή ηηκή
ρσξίο Φ.Π.Α. ζα ιεθζεί ππφςε γηα ηε ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ.
γ. ε πεξηπηψζεηο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη δσξεάλ, ζα
αλαγξάθεηαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ε έλδεημε
«ΓΧΡΔΑΝ». Δάλ έρεη παξαιεηθζεί ε αλαγξαθή ηηκήο, αθφκε θαη αλ δελ ππάξρεη ε
έλδεημε «ΓΧΡΔΑΝ», ζεσξείηαη ακαρήησο φηη ηα αληίζηνηρα πξντφληα ή ππεξεζίεο
έρνπλ πξνζθεξζεί δσξεάλ.
Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο :
1)Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεύζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν.
4412/2016, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν.
1599/1986, σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε πξνο αληηθαηάζηαζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πνπ
εθδίδνπλ δεκφζηεο αξρέο ή ηξίηα κέξε, επηβεβαηψλνληαο φηη ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο
πιεξνί ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
Α) α. δε βξίζθεηαη ζε µία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ησλ άξζξσλ 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/2016 γηα ηηο
νπνίεο νη νηθνλνµηθνί θνξείο απνθιείνληαη ή µπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ,
β. πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.4412/2016.
Β) δελ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016):
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη
ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.
Γ) δελ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή
ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε
δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ
δξαζηεξηφηεηεο ή βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα
δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ (ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β, παξ. 4 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Γ) δελ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο
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Δπίζεο, φηη δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, νχηε έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο (ζχκθσλα
κε ηηο πεξ. ζη θαη δ, παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016)
Σν e_ΣΔΤΓ, ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ
(www.konstantopouleio.gr), κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 79Α ηνπ
Ν. 4412/2016
Σν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζην
δηαδηθηπαθφ http://www.eprocurement.gov.gr ζην πεδίν: «Promitheus ESPDint –
ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο eΔΔΔ/eΣΔΤΓ» θαη παξαηίζεηαη ζε επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ
.xml, ην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο, γηα λα ζπληάμνπλ
ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.
ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή
ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ
ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ,
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή
ειέγρνπ ζε απηφλ.
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο
πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί
ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία
ζχλαςεο ζχκβαζεο.
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν
Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο.
2) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ Ν. 1599/1986 (ΦΔΚ Α'75), φπσο εθάζηνηε
ηζρχεη, ππνγεγξακκέλε, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν
Τπνςήθηνο ζα δειψλεη:
 Όηη ε πξνζθνξά ζπληάρηεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηεο νπνίαο
έιαβαλ γλψζε
 Όηη απνδέρνληαη αλεπηθχιαθηα φινπο ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο
3)Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ
ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα
παξαπάλσ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε.
ΠΡΟΦΟΡΔ
Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη
παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε φκσο πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα
πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία (Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ) κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε
εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ .
Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα 180 εκέξεο απφ ηελ
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ
Πξνζθνξέο πνχ ππνβάιινληαη ή πεξηέρνληαη ζηελ Τπεξεζία, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν,
εθπξφζεζκα ζα επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, φηαλ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο, επηηξέπεηαη ε απνζηνιή ηνπ
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα παξαπάλσ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη ηνχην ζα πεξηέιζεη ζηελ
Τπεξεζία κέρξη ηέζζεξηο (4) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην δε
απνδεηθηηθφ απνζηνιήο ζα πεξηέρεηαη απαξαίηεηα ζηνλ θάθειν πξνζθνξάο κε ηα ηερληθά
ζηνηρεία.

9

Σα πξνζθεξφκελα είδε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο.
Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο
παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζε έλα ζηάδην .
Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο. Δπίζεο
απνξξίπηνληαη ζαλ απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηεο πνζφηεηαο πνπ πξνθεξχρζεθε
θαζψο θαη πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηε
δηαθήξπμε.
ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν θσδηθόο θαη ε ηηκή ηνπ
παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4052/2012 αξ.14 παξ.7 πεξί ζύγθξηζεο
ησλ ηηκώλ ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ κε απηέο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Σηκώλ ηεο
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ Τγείαο, όπσο θαηαγξάθνληαη θαηά ηελ ηειεπηαία εκέξα
πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ αλά δηαγσληζκό.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη γηα θάπνην είδνο θσδηθόο παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ζα
πξέπεη λα αλαθέξεηαη κε ππεύζπλε δήισζε από ηνλ πξνκεζεπηή
Σηκή αλώηεξε από απηή ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.
Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θάζε δηεπθξίλεζε, ηξνπνπνίεζε απφθξνπζε φξνπ ηεο
δηαθήξπμεο ή ηεο πξνζθνξάο δελ γίλεηαη δεθηή θαη απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε.
Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν.
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκόο από λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή όπνηνο άιινο δηαγσληζκόο από θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρόλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνύλ .
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Δγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο δελ απαηηείηαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ.
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ
Η ζχκβαζε πξέπεη λα ππνγξαθεί εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ
ελδηαθεξφκελν ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο .
ΥΡΟΝΟ –ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ
Χο πξνο ηνλ ηξφπν πιεξσκήο θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ πιεξσκή ηνπ
αλαδφρνπ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην αξ 2000 ηνπ Ν 4412/2016
ΚΤΡΧΔΙ Δ ΒΑΡΟ ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ
Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Ν 4412/2016 , ν πξνκεζεπηήο ζα βαξχλεηαη
θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ πξνθχςεη ζην Ννζνθνκείν θ.ι.π απφ ηελ εθηέιεζε ή ηελ θαθή
εθηέιεζε ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ ΄
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΠΛΔΟΝ
ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΔΙ ΣΙΜΗ
χκθσλα κε ην άξζξν 86 παξ 2 ηνπ Ν 4412/2016 γηα ηελ επηινγή ηεο πξνζθνξάο κε ηελ
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο, αμηνινγνχληαη κφλν
νη πξνζθνξέο πνπ είλαη απνδεθηέο , ζχκθσλα κε ηνπο θαζνξηδφκελνπο ζηηο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο .
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο
δηαθήξπμεο, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή εηδνπνίεζε πνπ
ηνπ απνζηέιιεηαη, ππνβάιιεη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο » ηα
θάησζη δηθαηνινγεηηθά:
α) Απφζπαζκα ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη
απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο –κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνο ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ηνλ νπνίν
πξνθχπηεη φηη δελ ζπληξέρεη ιφγνο απνθιεηζκνχ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζηελ παξ.1 ηνπ
άξζξνπ 73 ηνπ Ν 4412/2016, φπσο δειψζεθε ζρεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο κε
ππεχζπλε δήισζε. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, ή ειιείςεη απηνχ, άιιν ηζνδχλακν
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έγγξαθν, πξνζθνκίδεηαη, γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε ή ησλ πξνζψπσλ πνπ
έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απφθαζεο ή ειέγρνπ ζε απηφλ. πγθεθξηκέλα, ζε
πεξίπησζε πνπ ν πξνζθέξσλ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ην απφζπαζκα ή άιιν ηζνδχλακν
έγγξαθν ππνβάιιεηαη γηα ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο, φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Ο.Δ, Δ.Δ, ή
Δ.Π.Δ., γηα ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν είλαη Α.Δ.
β)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο,
πεξί ηνπ φηη έρνπλ εθπιεξσζεί νη ππνρξεψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φζνλ αθνξά ζηελ
θαηαβνιή θφξσλ (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα), θαη ζηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο
αζθάιηζεο (αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο
εγθαηάζηαζεο ή ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αληίζηνηρα.
γ)Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο –κέινπο ή ρψξαο,
θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη ή εθηεινχλ έξγα ζηελ Διιάδα,
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ην ΓΔΜΗ γηα
ηελ πεξίπησζε ηεο εθθαζάξηζεο, φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Γελ πξνζθνκίδεηαη απφ
ηα θπζηθά πξφζσπα πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεο ζε εθθαζάξηζε.
δ) Πηζηνπνηεηηθφ φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην.
εκεηώλεηαη φηη ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ηα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα
πξνζθνκίδνληαη γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο.

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΤΜΒΑΗ
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
1ε ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Ν. ΙΧΝΙΑ
ΚΧΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΔΙΟ - ΠΑΣΗΙΧΝ

ΑΡ ΤΜΒΑΗ /21

ΤΜΒΑΗ (πνζoύ :

€ κε ΦΠΑ )

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μαγλεηηθνύ
Σνκνγξάθνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
.
Α΄ ΠΡΟΚΑΣΑΡΣΙΚΑ
Υξνλνινγία θαηάξηηζεο : ……………………….
Σφπνο θαηάξηηζεο :
ηα γξαθεία ηνπ Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ
πκβαιιφκελνη :
1.Ο Υαξάιακπνο Ν. Πξίθηεο Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ
Κσλζηαληνπνχιεηνπ - Παηεζίσλ Ννζνθνκείνπ Ν Ισλίαο
θαινχκελνο ζην εμήο
΄΄Ννζνθνκείν΄΄ θαη
2.Η εηαηξεία ……………………………………………...λφκηκα εθπξνζσπνχκελε απφ
………………………………………
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θαινχκελε ζην εμήο ΄΄ Πξνκεζεπηήο ΄΄
Β΄ ΟΡΟΙ
Σν ΄΄Ννζνθνκείν΄΄ έρνληαο ππφςε :
1. Tελ αξηζκ 32/21 δηαθήξπμε ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη
αληηθαηάζηαζε ηνπ ςπθηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Μαγλεηηθνχ Σνκνγξάθνπ ηνπ
Ννζνθνκείνπ.
2. Σελ απφ
απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία
θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ .
3. Σελ απφ
απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία
εγθξίζεθαλ ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ .
αλαζέηεη
ζηνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη θαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο κε ηνπο παξαθάησ φξνπο:
ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ, ζα γίλεη απφ επηηξνπή πνπ ζα νξηζζεί απφ ην
Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ην Ν 4024/2011 άξζξν 26.
Δθ΄φζνλ ηα παξαδνζέληα θξηζνχλ απνδεθηά ε επηηξνπή ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο
παξαιαβήο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαδνζέληα δελ βξεζνχλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγγειία ε
επηηξνπή παξαιαβήο ζα ζπληάμεη πξσηφθνιιν απφξξηςεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεη ηνπο
ιφγνπο ηεο απφξξηςεο .
2.Αλ ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄΄παξαβεί νπνηνδήπνηε νπζηψδε θαηά ηελ θξίζε ηεο ππεξεζίαο φξν
ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα ηνπ επηβιεζνχλ νη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λ. 4412/8-82016 (ΦΔΚ 147/η.Α΄/16) θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία .
.
ΑΡΘΡΟ 1ν
ΠΛΗΡΧΜΗ /ΚΡΑΣΗΔΙ
Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεηαη κεηά απφ ηελ απφ ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη
πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εξγαζηψλ.
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ ζπκβαζηνχρνπ θαζπζηεξήζεη απφ ην λνζνθνκείν εμήληα
(60) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ ηηκνινγίνπ πψιεζεο απφ απηφλ ην λνζνθνκείν θαζίζηαηαη
ππεξήκεξν θαη νθείιεη ηφθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε απφ ηνλ ζπκβαζηνχρν .
Γηα ηα λνζνθνκεία εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν 2955/01
Γηα ηελ εμφθιεζε ν ΄΄Πξνκεζεπηήο ΄΄ ζα πξνζθνκίδεη
1.Σηκνιφγην
2.Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο αλ ην πνζφ ππεξβαίλεη ηα 300 επξψ.
Σνλ ΄΄Πξνκεζεπηή ΄΄ ζα βαξχλνπλ
α) 0,06% ππέξ Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (αξζ. 350 παξ. 3 λ. 4412/2016)
πιένλ ραξηνζήκνπ 3% θαη επ’ απηνχ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ
β) 0,07% ππέξ Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (αξζ. 4 λ. 4013/2011 φπσο
ηζρχεη) πιένλ ραξηνζήκνπ 3% θαη επ’ απηνχ εηζθνξά 20% ππέξ ΟΓΑ
γ) 2% ππέξ Φπρηθήο Τγείαο
δ) Φφξνο 4% γηα πξνκήζεηεο θαη 8% γηα παξνρή ππεξεζηψλ
(Οη θξαηήζεηο ππνινγίδνληαη ζηελ αμία ηηκνινγίνπ πιελ ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 2ν
Γηα φηη δελ ξπζκίδεηαη κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχνπλ νη φξνη ηεο αξηζ 32/21
Γηαθήξπμεο ηνπ ΄΄Ννζνθνκείνπ΄΄ θαη ε θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία .
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ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1.Δθηφο ησλ λνκίκσλ θαη ζπκβαηηθψλ απαγνξεχζεσλ , απαγνξεχεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή λα
εθρσξήζεη ηελ ρνξεγία ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην , λα ελερπξηάζεη ή λα κεηαβηβάζεη
νπνηαδήπνηε απαίηεζε απνξξέεη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή
ζπλαίλεζε ηνπ λνζνθνκείνπ .
Απφ ηελ απαγφξεπζε απηή εμαηξνχληαη νη ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα
θαη νη Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 1905/90 ΦΔΚ
147/15-11-90 .
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθδνζεί έληαικα θαη επηηαγή ζην φλνκα ηνπ πξνκεζεπηή, ππνρξενχηαη
ν πξνκεζεπηήο λα απνδψζεη ηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρεη εηζπξάμεη θα είλαη
εθρσξεκέλα , ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο Α.Δ δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηνπ παξαπάλσ λφκνπ , κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπλαθζεί ε κεηαμχ ηνπο ζχκβαζε
εθρψξεζεο .ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ηηκνιφγηα είλαη ελερπξηαζκέλα λα αλαγξάθεηαη ε
ηξάπεδα ή ην πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ηηκνινγίνπ .
2. Ο ΄΄Πξνκεζεπηήο΄΄ δειψλεη θαη ζπλνκνινγεί φηη έιαβε γλψζε φισλ ησλ φξσλ θαη
πεξηνξηζκψλ ηεο ζχκβαζεο απηήο θαη φηη κε βάζε απηνχο θαη κφλν ζα ιχλεηαη θάζε δηαθνξά
ή ακθηζβήηεζε θαη θάζε δηέλεμε γηα νπνη̤δήπνυε ιφγν ή αηηία .
Δπίζεο ζπκθσλείηαη φηη γηα θάζε ηξνπνίεζε φξνπ ηεο ζχκβαζεο , πξφζζεηε ζπκθσλία ,
παξνρή δηεπθφιπλζεο , παξάηαζε ρξφλνπ εθηέιεζεο θ.ι.π. δελ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ παξά
κφλν έγγξαθα θαη απνθιείεηαη θάζε άιιν κέζν απφδεημεο .
ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νινθιεξσζεί εληαίνο δηαγσληζκφο απφ λνζνθνκείν πνπ
ππάγεηαη ζηελ πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα ή φπνηνο άιινο δηαγσληζκφο απφ θεληξηθή
αλαζέηνπζα αξρή νη ηπρφλ ππνγεγξακκέλεο ζπκβάζεηο ζα δηαθνπνχλ .
ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΔΙΓΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ
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